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_ Voor het Jaar 1826. 

Ee etederen van het Genootschap Tot verde. 
diging van den Christelijken Godsdienst tegen 
deszelfs hedendaagsche Bestrijders , opgerigt 
te °s Gravenhage, hehben in hunne Vergade- 
ring van den r4 September dezes jaars ovt 

de bij hen ingezonden Verhandelingen uit- 
spraak gedaan, 

I. Op de vraag, waarmede verlangd werd 
Een betoog: Dat het Christelijk geloof, waar- 
aan de zaligheid wordt verbonden, niet slechts 
gelegen îs in de erkentenis van de Waarheid 
en Goddelijkheid der geopenbaarde Godsdienst=- 
leer, en toeleg op de beoefening der Christen- 
pligten, maar bovendien eene hartelijke belang- 

neming vordert in de erkende geloofswaarhe- 
heden, en zoodanigen Christelijken zin, waar- 
door het Christendom zich onderscheidt, als 

leidende tot ware levenswijsheid en bestendige 
gemoedsrust, — Zijn ingekomen vier Verhane 
delingen : 

ig 1, Eene 
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1. Eene Nederduitsche, met de Zinspreuk : 
Want uit genade zijt gj zalig geworden 
door het geloof. 

2, Eene Nederduitsche met de Zinspreuk : 
Blijft in Hem, 

3. Eene Fransche met de Zinspreuk: prs 
MPF MIND: 

4. Eene Nederduitsche met de Zinspreuk ; : 
De roem zij enz. 

Geen dezer stukken is eenigermate voldoende 

gekeurd, terwijl No 4. geacht is, zelfs niet 

de minste aandacht te verdienen, 

IL, Op de vraag, verlangende eene opgave 

van het geen de Brieven van vAULUS aan de 

KORINTHIERSs betreffende de Christelijke 
Geloofs-en Zedeleer , opleveren ‚ — zijn inge= 

komen vier Verhandelingen : 

1. Eene Nederduitsche, zonder bijgevoegd 
verzegeld briefje, maar onderteekend z 
Paulus aan de Gemeente Gods, die te 

Korinthe is. 

a, Eene Nederduitsche, met de Zinspreuk z 
Alle de schrift is van God ingegevenenze 
a Tim. 37 16. 

3. Eene 
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4. Eene Nederduitsche, met de Zinspreuk : 
Aile Schrift van God ingegeven enz. 

4. Eene Hoogduitsche, met de Zinspreuk: 
Oùx Expia Toö eidévar Ts Ev Öpiv u T. Ae 
1 Cor. a: 2. 

No . 1 en 4 zijn gerekend in het geheel niet 
in aanmerking te kunnen komen, de laatste 

vooral niet , uit hoofde van het, in dezelve, plaats 
hebbend gebrek aan uitlegkundige kennis. — 
Ten aanzien van No. 3. heeft men geenszins 

iniskend de bewijzen, noch van de overgroote 

zorgvuldigheid, die aan het vervaardigen dezet 
Verhandeling is besteed, noch van de weten- 

schap en bekwaamheid des Schtijvers; doch 
heeft de wijze van bewerking te weinig vol. 
daan, dan dat tot derzelver uitgave heeft kun- 

hen besloten worden. — Guünstiger is hét oor= 
deel uitgevallen over No. 2. zoo dat bepaald 
is, dezelve in druk ùittegeven en onder de Wer- 

ken des Genootschaps op te nemeh, met het 
aanbod eener Zilveren Medaille aan den Schrij- 
ver, indien deze kan goedvinden zijnen naamt 
voor den r October aanstaande aan den Secre: 
taris bekend te maken. 

III, Op de vraag „over de geloofwaardigheid 
en het belang van de Boeken der cHRONIE- 

* 2 KEN 
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KEN voor de Bijbelsche Geschiedenis, — zijd 
ingekomen twee Verhandelingen : 

Es 

1. Eene Nederduitsche, met de Zinspreuk # 

Paralipomenon liber tantus ac talis est; 
ut absque îllo etc. Hieronymus: welke 
geoordeeld is te weinig wezenlijke waar- 

(de te bezitten, om op loffelijke onder- 

scheiding aanspraak te kunnen maken, 

9, Eene Nederduitsche, met de Zinspreuk: 

Al de Schrift is van God ingegeven enz, 
welker Schrijver wel eene goede mate van 

kennis en oordeelkunde heeft aan den dag 
gelegd, maar in de Inleiding van zijn 
werk geenszins het noodige heeft gedaan, 

om den lezer op het ware s‘andpunt te 

plaatsen , ten einde de betwiste zaak naar 
behooren te kunnen bezien en bevatten 3 

daarenboven: te envolledig is in het on- 
derzoek aangaande de bronnen, waaruit 
de inhoud dezer boeken geschept is; en ; 

eindelijk, niet genoeg acht heeft geslagen , 

noch op de aanvallen, waarmede derzel. 
ver geloofwaardigheid, na Zichhorn, in» 
zonderheid door Prof. de Wette en Doct. 

Gramberg, is bestreden geworden, noch 
op het geen, ter handhaving en verdedie 
ging daarvan, door anderen is gezegd en 

aar 
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aangewend: weshalve deze Verhandeling 
de eer der Uitgave en Bekrooning niec 
heeft kunnen wegdragen. 

Bestuurderen hebben goedgevonden deze zelf- 
de stof, bij herhaling , ter nadere en vollediger 

bearbeiding voor te stellen, met uitnoodiging, 

zoo van dezen Schrijver, als van anderen, om 

daaraan nogmaals de krachten te beproeven. De 

Antwoorden zullen moeten worden ingezonden 

vóór 1 January 1828. 

IV. Op de Vraag: Kan en mag de redelijke 
overtuiging van de Waarheid en Goddelijkheid 
van het Christendom, en van den zin en za- 
menhang der onderscheidene uitspraken van Jee 

zus en de Apostelen, af hangen van een inwen- 
dig en zedelijk gevoel? zoo ja, hoedanis ver- 

mogen kan men dan zoodanig gevoel toestaan 
op de overtuiging? is ingekomen eene Neder- 

duitsche Verhandeling, met de Zinspreuk: De 
bevinding (werkt) hope, welke uit hoofde, 

zoo van dezelver inhoud en inrigting, als van 

het gebrek aan heldere denkbeelden, in dezel- 
ve heerschende, aan het Genootschap de ge- 

wenschte voldoening niet heeft kunnen geven, 

V. Op de Vraag: Mogen wij op goede gron. 
den ons voorstell-n, in de H. Geschiedboekgn , 

*3 waar 
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waar Jezus sprekende en leerende wordt inge- 
voerd, zijne eigene getrouwelijk overgebrag- 
te woorden te lezen; ook, daar zij verslag 

doen van meer uitvoerige door den Goddelijken 
Leeraar gehouden woordenwisselingen en aan- 
eengeschakelde Redevoeringen? En in hoe 
verre „ zoude men, behoudens derzelver geloof- 

waardigheid, kunnen aannemen, dat nu en 

dan slechts de hoofdzakelijke inhoud is voorge- 

dragen? is ingekomen eene Fransche Verhan- 
deling, met de Zinspreuk: Ce, que nous avons 
oui et vu de nos propres yeux etc., welke ge= 
rekend is geheel onbruikbaar te zijn. 

De Vraag wordt nogmaals herhaald, om be- 

antwoord te worden vóór 1 November 1827. 

VL Op de Vraag, waarbij verlangd worde 
een Betoog: Dat de H. Schrift alleen de zui- 
vere bron is, waaruit wij de Chritelijke Leer 

volkomenlijk kunnen leeren kennen, en alzoo 
ook voor den eenigen regel van Geloof en Zeden 
moet gehouden worden, met bijgevoegd onder- 

zoek van de waarde en het gebruik van ot 
de Overleveringen en Besluiten van Kerkver- 
gaderingen, zijn ingekomen twee \erhande- 

lingen: 

1, Eene Nederduitsche, mer de Zinspreuk : 

y 
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Á cwrypie aÜTy Tis mirewe adv on %. r. 

A. — Hoezeer dezelve eenen niet on- 
geoefenden Schrijver doet kennen, en 
niet weinig ter zake dienende in zich be- 
helst, is dezelve echter geoordeeld die 
volledigheid en kracht van. betoog te 

missen, welke met regt verlangd werd, 

en verwacht kon worden ; hetwelk heeft 

doen besluiten, van dit stuk geen ie 
te maken, 

a, Eene Nederduitsche, met de Zinspreuk: 
kpa ov, àderDol , orhnere nad upareïre 

xe 7e Ass Welke, uit aanmerking van veel 

mindere verdienstelijkheid, aan geene be- 

krooning of uitgave heeft kunnen doen 
denken. 

Dezelfde Prijsstof blijft opgegeven, om be- 

antwoord te worden vóór 1 October 1827. 

VII. Op de Vraag: Staat, in de onder- 

scheidene verhalen der Evangelisten van gelij- 

ke en gelijĳkschijnende Gebeurtenissen, het vers 

schil in woorden en zegwijzen , en in de bepa- 
ling van tijd en plaats, derzelver geloofwaar- 
digheid geenszins in den weg? En welke re- 
gels van omzigtigheid zijn, tot voorkoming of 

wegneming van ongepaste en met het erkena 

“4 ge 
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gezag van dezelve strijdige beoordeeling, in 
acht te nemen? zijn ingekomen twee Verhan- 
delingen: 

1, Eene Latijnsche, met de Zinspreuks 

Mens recta impavida lucis, welke in 
geene aanmerking heeft kunnen genomen 
worden. 

Eene Nederduitsche, met de Zinspreuk 3 
Wij zijn geene kunstiglijk verdichte fa- 
belen nagevolgd. PAULUS. welke waar- 
dig is gekeurd met den Gouden Eereprijs 
bekroond te worden, en werd, bijl de 
opening van het Naambriefje , als derzel- 
ver Schrijver bekend de Weleerw. zeer: 
gel. Heer p. VAN DER WILLIGEN, 
Predikant te Ziel, 

Behalve de boven reeds aangeduide Prijssrof» 

fen, die bij herhaling worden uitgeschreven, 

blijft het Genootschap mede nog verwachten, 

vóór t October 1827, de beantwoording der 

Vraag; 

L Op keedanige wijze waren de Joodsche 
Leeraars , ten tijde van den Zaligma- 
ker, gewoon de Schriften des Ouden 

Verbonds uit te leggen en aan te halen ? 

En 
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En welk gebruik is, bij de verklaring 
der leerwijze van Jezus en de „Aposte- 
len, wanneer zij zich van gezegden uië 

die Schriften bedienen, daarvan te ma- 
ken? 

IL, Vóór 1 December 1827. Eene Verza- 
meling van uitgezochte voorbeelden van 
voortreffelijke Personen uit onderscheiden 
ne eeuwen, welke în ongemeene en moeis 

jelijke omstandigheden hebben aan den 
dag gelegd , wat het Christendom vermag. 

Voorts verlangt het Gengotschap, met aan- 

bieding van de Gouden Medaille, of #wee hon-= 
derd vijftig guldens: ) 

L Eene Verhandeling over den aard, de 
geloofwaardisheid en het belang van de 
Boeken EsRA en NEHEMIA, #€r op- 
heldering en bevestiging , zoo wel van 
den Geschiedkundigen en Godsdienstigen 

inhoud van vroegere Bijbelschriften, als 
van de berigien aangaande de lotgeval. 

len en den toestand van andere Volken; 

met wederlegging van vroegere en lates 

re, tegen die: Earle ingebragte , wij- 
felingen. — In te heen vóór 1 April 

18e, 
dike H. 
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II, Daar door sommigen de Daemonologie 
des N. T. geheel wordt afgeleid uit de 
Joodsche Theologie ten tijde van Jezus, 
zoo dat zoowel deze , als de eerste voorte 
planters zijner Leer en Leerwijze, al- 

leen uit inschikkelijkheid voor de denks 

beelden hunner Tijdgenooten, dezelve 

zouden hebben opgenomen, wordt de 
Vraag voorgesteld: 

Welke is de voordragt van Jezus en 

zijne Apostelen nopens het bestaan 
en de werking van booze Geesten? 
In hoe verre komt dezelve overeen 
met de begrippen van vroegere Bij- 
belschrijvers „en latere Joodsche God- 
geleerden , voor en ten tijde van den 
Zaligmaker? En hebben Jezus en 
de Apostelen zich, of in leer, of 
in voordragt naar dezelve geschikt ? 
De beantwoording wordt verwacht 
vóór 1 Maart 1828. 

UL. Na de ontvangene en door het Genoot-- 
schap in het licht gegeven Verhandelin- 

gen, behelzende eene beknopte opgave 
van de Christelijke Geloofs- en Zedeleer, 

volgens het Evangelie van JOANNES, 

verlangt men 

Eene vergelijkende en uitlegkundig ge: 
staaf 
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staafde aanwijzing, van het geen 
ook door MATTHEUS, MARCUS 

en Lucas, wit de Redenen en Uite 

spraken van JEzus zelven, daar 

omtrent is gebaekt. In te zenden 
vóór 1 January 1828 

De Schrijvers, die naar den Prijs dingen, 
worden verzocht, hunne Namen niet bij de 

Verhandelingen te stellen, maar dezelve met 
eene Spreuk te onderschrijven , en er bij te 

voegen een verzegeld Briefje, dezelfde Spreuk 

tet opschrift hebbende, waarin hunne namen en 

woonplaatsen gemeld zijn; voorts zich der kort« 

heid en klaarheid te bevlijtigen, en hunne Ver- 

handelingen, in leesbaar schrift, liefst in de 

Nederduitsche of Latijnsche, of ook in de 
Hoogduitsche Taal, met Romeinsche Letters , 

(maardien het met Hoogduitsche karakters en on- 
duidelijk geschrevene niet in aanmerking gebragt 

wordt), vrachtvrij, en, zoo veel mogelijk, 

met eene bij het Genootschap onbekende hand 

geschreven, te zenden aan den Secretaris des 

Genooischaps ISAAC SLUITER, Predikant te 
's Gravenhage, en zich te schikken naar de 
voorwaarden, in vorige Progammata opgegeven. 

Men herinnert de meermalen herhaalde waar= 

schouwing, in vorige Programmata gedaan , dat 
men 
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men zijne bekroonde Verhandelingen, noch af- 
zonderlijk , noch in een ander werk, zal mogen 

wirgeven , zonder bewilliging dezer Maatschappij. 

Het Genootschap behoudt aan zich het regt s. 
om naar goedvinden en ten algemeenen nut- 

te, gebruik te maken van alle de ingekomene 

Verhandelingen, en dezelve, schoon er de 
Prijs niet aan is toegewezen, geheel of ten dee- 

le gemeen te maken, het zij alleen met bijvoee 
ging der Zinspreuken, door de Schrijvers ge- 

bruikt, het zij ook met uitdrukking van hunne 

namen , indien zij, daartoe verzocht wordende, 

dezelve gelieven te openbaren, 

PROEVE 



PROEVE van ANTWOORD 

OP DE 

PRIJSVRAAG E: 

> Staat, în de onderscheidene verhalen der Evans 

 gelisten van gelijke en gelijkschijnende gebeiur= 

sp Zenissen, het verschil in woorden en zegswije 

» zen, eninde bepaling van tijden plaats , dera 

„ zelver geloofwaardigheid geenszins inden weg? 

» En welke regels van omzigtigheid zijn, toë 

Voorkoming of wegneming van ongepaste en 

» met het erkend gezag van dezelve strijdige 

» beoordeeling , in acht te nemen? * 

DOOR 

P. vaN DER WILLIGEN, 

PREDIKANT TE TIEL, 

AAN WIEN EEN GOUDEN EEREPRIJS 

IS TOEGEWEZEN, 
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INLEID IN Ge 
Belangrijkheid der Bijbelsche „ vooral der Evan* 

gelische geschiedenis « « « « e e «ble 3% 

Groote overeenkomst tusschen de Evangeli- 
sche verhalen e « « e & « © « ee 5 

Verschil tusschen dezelve … « « « « Ke) 
Belang van het onderzoek aangaande dit vere 

schil, door de Prijsvraag gevorderd … « (e) 

Ontvouwing van den zin der Prijsvraag, en 
wijze van behandeling « … . « « e I3 

EERSTE HOOFDSTUK, 

Aard van het verschil in de verhalen der 
Evangelisten van gelijke en geliĳkschija 

nende gebeurtenissen 

Het verschil in de verhalen van gelijkschijnen- 
de gebeurtenissen … « « « « « « « 19 

“Het verschil in verhalen van gelijke gebeure 

EONFSER WR ne We eo ee 
In woorden en zegswijzen « « « eo « ibid 

In tijdsbepaling Ee Zake hen We ek ek at RE 29 

in de-apgave der plaats oe «ee 32 
In de opgave van het getal , de houding en wij- 

ze 
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ze van doen der in de gebeurtenissen be- 

trokkene personen … . « « « « «bl. 35 
Ditverschil bestaat soms slechts in schijn … 34 
Wannee? het wezenlijk bestaat behoeft men-het 

daarom nog niet voor eene strijdigheid in de 

onderscheidene verhalen te houden, maar 

het kan daaruit ontstaan , dat de eene Evane 

gelist andere bijomstandigheden verhaalt, 

dan de andere , … et 40 

dat de een meer naauwkeurig is , dan de ane 

dere in de bepaling van“tijd enz. … … « 43 

Het meeste kan door eene goede verklaring 

of waarschijnlijke: gissing worden vereffend: 

voorbeelden hiervan. … 4 45 

Al het bestaande verschil kan evenwel niet 

even voldoende op eene der opgegevene wijs 

zen worden overeengebragt « . … « « 59 

TWEEDE HOOFDSTUKe 

Onderzoek , of het bestaande verschil der geloofs 
waardigheid van de Evangelisten eenig- 

zins in den weg sta 

Bepaling van het denkbeeld van geloofwaar= 

digheid met betrekking tot geschiedschrijs 
vers. in het algemeen eo «eere ve 6% 

Tot de Evangelisten #x het bijzonder „ als door 
hoogere leiding bestuurde schrijvers … « 64 

Betoog, dat het verschilin hunne verhalen niet 

in den weg staat aan hunne geloofwaardig= 

heid. seed oe 
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Velen hebber dit staande gehouden, doch te 

EN 

ed 

AE 

Beschouwen wij de Evangelisten, als geschied. 

Schrijvers ia Act algeméen, din wordt hun- 
ne geloofwaardighieid niet weggenomen of 
verminderd, door het in Kunne verhalen be- 

staande verschil. Want het volgt wit den 
àard der zake, dat het niet anders kan, of 

zulk verschil míoet plaats hebben . … « 

Wanneer het geheel niet ware overeen té brerie 
Ben, zou het ons alleen Kufinen doën be= 
sluiten, dat de een of ander zich omtrent 
eenige bijomstandigheid had vergist « « « 

Doch het door hen verhaalde zouden wij 

daarom niet te minder moeten gelooven en 

òns genoeg in zijne ware toedragt kunner 
voorstellen ; ‚ « ° s « 

Dergelijk verschil ei: ‘oi dte. ook de 

meest geloofwaardige geschiedschrijvers, 
Zelfs zulke geschiedschrijvers , bij welke wij 
wezenlijke gebreken in het verhalen ont- 
dekken, verwerpen wij daarom nog niet als 

MEE Peloofwadrdië © 4 se 
Het bij de Evaùgelistèn bestdande verschil is 

zelfs een bewijs voor hunne geloofwaardig= 

aem Ee A IE Bt WEE LL ek 

Door hetzelve wordt de door hen geboekte 
levensgeschiedenis van Jezus mêer duidelijk 
len var NE ed ie on en” ei WT a 

Beschouwen wij de Evangelisten als onder eeze 
hoogere leiding staande in hun schrijven, cole 

sx 

78 

84 

88 

94 

zo% 
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dan lijdt hunne geloofwaardigheid niet door 

het aangewezen verschil in hunne verhalen bl, 104 
Ook dit is wel door sommigen staande gehou= 

den of toegegeven. . . ed 

Doch te onregt, want die hoogere leiding kan 

niet ten doel hebben gehad om de vier 

Evangelisten vier volkomen gelijkluidende 

levensberigten van Jezus te doen geven . « 108 

Evenmin om hunne verhalen zoo zeer te doen 
overeenstemmen, dat men hunne geloof- 

waardigheid met grond konde verdenken . zie 

Het doel dier hoogere leiding kan geen an« 

der zijn geweest dan Jezus als Zaligmaker 

zoo te doen kennen, dat men in Hem kan gee 
looven, en dit wordt door het bestaande 
verschil niet verhinderd . a ve 

Andere onnaauwkeurigheden van minder belang, 
als taalkundige, aesthetische enz. leveren 

ook geene gegronde bedenking op tegen de 

hoogere leiding der H‚ Schrijveren e … « 120 

De bedenking: indien er tusschen de verhalen 
der Evangelisten kleiner, niet te vereffenen 

verschil bestaat, waren zij toch niet on/vija 

baar , wordt weggenomen . « « » « « 131 

En eindelijk aangetoond, dat de bedachtzaam- 
ste Godgeleerden steeds kleinere onnaauwe 

keurigheden in deverhalen der Evangelisten 

niet onbestaanbaar hebben geacht met hune 

ne leiding door den H.G. « e « « «° 135 
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DERDE HOOFDSTUK. 

Regelen van omzistigheid bij de beoordeee 
ling van het verschil in de verhalen der 

Evangelisten. 

Eerste regel: Men moet niet alles terstond 
voor verschil verklaren, hetwelk verschil 

schijnte Allerminst voor zuik verschil het 
welk niet kan worden overeengebragt . . bl, 139 

Tweede regel: Bij onze pogingen tot vereffening 
moeten wij ons houden aan de voorschriften 

eener gezonde oordeel- en uitlegkunde en ons 

niet bedienen van onzekere veronderstel» 

lingen en niet bewijsbare gissingen . . . 

Voorbeelden van en waarschuwing tegen mis- 

henider Kritiek. ee e ee © 

Misbruik van taal- en uitlegkunde . . 

Onzekere veronderstellingen en onbewijsbare 

„gissingen , als van eenen oorspronkelijken 

Hebreeuwschen tekst van het Evangelie van 

BGEMENS verte Ons ve lun larie Te e 

Van een Hebreeuwsch of Syro=Chaldeeuwsch 

BREBVAHEENE a. oa ed are. 

Derde regel: Wij moeten zorgvuldig onder- 
scheid maken tusschen gelijke en gelijkschije 

nende verhalen, en ons wachten, om min 

of meer gelijkschijnende met geweld over- 

een te brengen, of tot verhalen van dezelf= 

de gebeurtenis te maken …… … eve 
Vierde regel: Om een klein verschil der 

verhalen moeten wij de gebeurtenissen niet 

torsen vermenigvuldigen ss à …. 
E HX ) 

153 

154 
160 

162 

165 

176 

197 
Vijfde 
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Vijfde regel: Het stilzwijgen van ecrien, of 
meer Evangelisten , moeten wij niet beschou- 

wen als zijdelingsche tegenspraak of tegen. 
strijdigheid © ee nn bl. 2of 

Zesde regel: Zoo veel geschieden kan moeten 
wij trachten na te gaan de oorzaken van der 
Evangelisten verschil in het verhalen vangé- 
dijke gebeurtenissen. . … ee 

Zevende regel: Zondef pogingen tot het ver« 
vaardigen eener doorloopende Harmonie, 

moet men, bij de bijzondere verhalen; den 
eenen Evangelist uit den anderen aanvullen , 
zonder den eenen doorgaans ten koste van 

de anderen te verheffen of te volgen . « … 233 
Achtste regel: Men wachte zich, aan den 

eenen kant, dat men zich geene te lrooge , 

en, aan den anderen kant , dat men zich 

geene te lage voorstellingen make van de 

Evangelisten, als geschiedschrijvers „ … agf 

PROEVE 



PROEVE van ANTWOORD 

| OP DE | 

BRU SYR AG EB, 

Staat, in de onderscheiden verhalen der Evan- 

» gelisten enz.” 

INLEIDING. i 

Get de geschiedenissen een zeer groot 
gedeelte uitmaken van de heilige Schriften des 

Bijbels, zoo maken zij ook een allergewigtigst 

gedeelte derzelve uit. Zij zijn de bron en 

grondslag , de ziel en het leven van alles, wat 
wij verder in den Bijbel aantreffen (4). 

Bovenal belangrijk is voor den Kristen de 
levensgeschiedenis van zijnen Heer, zoo als 

dezelve beschreven is door Mattheus , Markus, 
Lukas en Joäönnes. Zij staat in het naauwst en 

onverbrekelijkst verband met de gansche Evans 

se 

(Ca) Vergel. Egeling, Weg der Zalicheid, tweede 
deel bl. 587. volgg. en Ewald, über predizerbeschäf® 

and predigerbetr, 1 Heft, 

A 2 
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gelieleer, welke op dezelve rust en in dezel- 
ve begrepen is (4). 

Van de vier Schrijvers , welke deze geschie= 
denis geboekt hebben, waren twee oor- en 

ooggetuigen van hetgeen onzen Heer is we= 
dervaren, en door Hem gesproken en gedaan, 

sedert hij openlijk optrad in het Joodsche 
land (c). De twee overige, tijdgenooten van 

onzen Heer, en behoorende tot zijne aanhan- 

gers, hadden gelegenheid, om zich behoorlijk 
met hetgeen Hem bejegend, of door Hem ge-= 
schied is, bekend te maken. * Lukas verzekert 
ons (d), dat hij van die gelegenheid gebruik 
gemaakt heeft, en naarstiglijk onderzocht hete 
geen hij verhaalt, bij degenen, die van het 
begin aan met Jezus hadden omgegaan en aan— 
schouwers zijner daden en lotgevallen waren 
geweest. Hij verzekert dit te hebben gedaan, 
om een meer naauwkeurig en geloofwaardig 

verhaal te kunnen leveren, dan vele anderen 
gee 

(4) Vergel. Egeling, ta, p. bl, 603 volgg. en 

Hinlopen, over de waardij van de Evang. boven an- 
dere gedeelten der H, S, in zijne Gedachten, bl. 325. 
volgg. j 

Cc) Mattheus en Joännes behoorden tot de twaalf 
leerlingen van Jezus, die Hem op zijne reizen overal 

vergezelden, doorgaans zijne Apostelen genaamd, 

(4) Luk. [: rg. et conf, Kuinoel, ad he le et 
proleg. ad Luc, Euang. $ 3e - 
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geleverd hadden, door welke fer hand geno- 
men was, om levensberigten van Jezus te boe 
ken. Zeker heeft ook Markus gebruik ge- 

maakt van deze gelegenheid , welke voor hem; 

als leerling en reisgenoot van den Apostel Pe- 

trus, allergunstigst was (€ ). 
Wij mogen dus, (de geloofwaardigheid der 

vier Evangelie-schrijvers verondersteld zijnde, 
gelijk wij die hier veronderstellen, ) de groots 
ste overeenkomst tusschen hunne verhalen ver- 

wachten; zoo, dat zij ons niet alleen dikwijls 

dezelfde zaken berigten, maar ook op dezelf« 
de wijze, immers wat het hoofdzakelijke bee 

Joop der gebeurtenissen, door hen geboekt, 
bertreft. | 

_ Zulk eene overeenkomst ontdekken wij dan 
ook 

Ce) Cf. Kuinoel, proleg. ad Marc. Euang. Ik ache 
het onnoodig hier breeder te onderzoeken, in hoe 

‚verre Petrus aan Markus de hand moge hebben geleend 

tot het opstellen van Zijn Evangelie. Die hiervan 

‚meer wil weten verg. Michaëlis, Einleit, in die schrif= 
ten des N.B. 2 th. S. 141. 4e ausg. Kuinoell.l. yv. Wil 

les Singularia in Marci Euang. en verscheidene andere 
door deze aangeheaide schrijvers. Of en in hoe ver Pau= 

lus Lukas in het vervaardigen van zijne Evangelische 

berigten hebbe geholpen, heb ik mede niet noodig 

geacht hier te onderzoeken. Men kan daarover zien 

_Kuinoel, prol. ad Luc. Euang, $. 3. en de daar aangeh, 

schrijverse 

A 3 
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ook terstond bij het lezen en vergelijken van 
hunne berigten. 

Doorgaans verhalen Mattheus en Markus 
hetzelfde, op dezelfde wijze en in dezelfde 

orde; ja dikwijls mer dezelfde woorden: al- 
leen met dit onderscheid, dat de eerste door- 

gaans uitvoeriger , de laatste meer beknopt 
isin zijne berigten (f). Ook tusschen de 
berigten van Lukas en die van Mattheus en 
Markus is, wel eene mindere, maar echter 

zeer groote, overeenkomst. Vele van de bij= 

zonderheden uit Jezus leven, welke wij bij 

Mattheus en Markus aantreffen, vinden wij 
ook door hem geboekt: en hoewel wij dezel- 

ve bij hem dikwijls in eene andere volgorde 

geschikt vinden, verhaalt hij ons echter dezel- 

ve, voor het overige, hoofdzakelijk op de- 

zelfde wijze (g). Ja wij bespeuren zelfs niet 
zel 

Cf) Deze groote overeenkomst tusschen de verhalen 
van Mattheus en Markus zou hier in vete voorbeel- 

den kunnen worden aangewezen, Doch ik onthoude 

mij hiervan, om niet te breedvoerig te worden: gelijk 

mede van het onderzoek, of Markus een uittreksel 

uit het Evangelie van Mattheus gemaakt hebbe, en 

zoo zijn Evangelie vervaardigd, Men vergelijke hier- 
over! de boven aangeh. schrijvers, Michaëlis, Kuinoeë 

en van Willes ; vooral Koppe in progr. Marc. non epito= 

mator Matth, in Syl}. comment, edit, a Pottio et Ruperti. 

(g) Men heeft hieruit besloten, dat de drie Evan 
gee 
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gelden bij hem overeenkomst in het gebruik 
van woorden , spreekwijzen , woordvoeging 

enz. met de twee eerste Evangelien (7). 
Tusschen Joännes en de drie overige Evan- 

gelisten heeft eene minder groote overeenkomst 

plaats. Joäönnes gaat zeer vele bijzonderheden 

met stilzwijgen voorbij, welke door hen zijn 
opgeteekend ; en hij vermelde daarentegen ook 
weder vele van Jezus gesprekken, tedevoerin- 

gen, daden en lotgevallen, welke door hen 
niet zijn beschreven (é). Veel evenwel , van 
hetgeen door Mattheus, Markus en Lukas aar- 
gaande de daden en lotgevallen van Jezus is 

op= 

gelisten elkanders Evangelien gekend , en, bij hun 

schrijven, gebruikt zouden hebben. Doch, naar het 
mij toeschijnt , zonder grond. Verg., behalve de 

meëste dêf boven äängeh. schrijv. Wagenaar, geschied, 
der krist. kerk, bl. 422. volge. en J.C. L. Gieseler , 

hist. krit. Versuch über die Entstehung und Schiksale der 
schriftl, Euangg. s. 35. folgg. 

(4) Men vindt hiervan voorbeelden bij Michaëlis, 
1 L. Se 129. eù anderen, 

Cé) Ik onderzoek hier niet, of dit daaruit zij af 
te leiden, dat Joännes een bijzonder doel gehad heb- 
be bij het vervaardigen van zijn Evangelie, of daaruit, 

dat hij de berigten der dtie eerste Evangelie-schrijvérs 

voor zich hebbe gehad en die willert aanvullen. Men 
zie hierover $, G. Lange, die schrift Johan , 2 th, 
Einleit. s, 1. folgg. Wagenaar, t. a. pls bl.468. volgg. 

Michaëlis , over de begrav, en opstand, bl. LV. volgg. van 
A 4 de 
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opgeteekend, treft men ook in het Evanges 
lie van Joännes aan: en schoon hij ook dan „ 
wanneer hij dezelfde gevallen beschrijft, wel= 

ke de andere Evangelisten ook hebben aange= 

teekend , doorgaans zeer in woorden, zegswij= 
zen, stijl en manier van verhalen verschil 

le (rk), komt hij echter met hen, wat het 

hoofdzakelijk beloop van het verhaalde betreft 

niet minder overeen, dan de drie overige Evan= 
gelisten onderling (7). 

Ja zoo groot is de overeenkomst tusschen de 
verhalen der onderscheidene Evangelisten aan- 
gaande het leven en de lotgevallen van hun- 
„nen Meester, dat men gemeend heeft, uit de- 

zelve aanleiding te kunnen nemen om beden- 
kingen tegen hunne geloofwaardigheid te ma-. 

ken , 

de voorrede, Gieseler , 1, 1, s, 133. folgg. en Kwinoel, 
proleg. ad Euang. Joünn. S. 5., waar men eene menige 

te van andere schrijvers vindt aangehaald, 

(4) Verg, over de schrijfwijze van Joännes Lan- 
ge, l.le 3th. s. a19. folgg. en Stronck, de doctrina et 

dictione Joän. etc. p. 205 seqge 

(4) Soms komt hij zelfs woordelijk met hen overe 
een, verg. Gieseler, hl. s, 137. Verg. voorts, als 

voorbeelden van hoofdzakelijke overeenkomst, Joän, VI 
met Matth. XIV: 13 volgg., Mark. VI: 3r volgge 

Luk. IX: to volgg. en Joän, XII: 9 volgg. met 
Matth. XXI: tit , Mark, XI: gio, Luke XIX 4 

29 volgg. 
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ken, door hen te brengen onder het vermoe- 
den van onderlinge afspraak en gemeenschap- 
pelijk overleg bij hun schrijven (mz). 
Andere hebben gemeend deze groote over- 
eenkomst der Evangelisten, vooral van de drie 
eerste, te moeten afleiden uit eene gemeene 

bron , uit welke althans Mattheus, Markus en 

Lukas hunne berigten zouden hebben geput, 
en die zij den naam van Oorspronkelijk Evan- 
gelie (Ur-evangelie) hebben gegeven (x). An- 
deren hebben zich weder op verschillende an- 

dere wijzen, de zoo groote overeenkomst tus- 

schen de verhalen , vooral der drie eerste Evan-= 

gelisten, zoeken te verklaren (o ). 

Hoe groot intusschen de overeenkomst zij 
tusschen de berigten der onderscheidene Evan- 

se 

(am) Onder anderen heeft dit trachten te doen de 
beruchte schrijver der Wolfenbuttelsche Fragimenten, 

zie Michaëlis , Einleit, oth. s.878 en in de gesch. van 

de begr, en opstand bl. Lix van de voorr. 
Ca) Men zie hierover van JWilles, ll, p. 197 seqqe 

en Kuinoel, proleg. ad Euang. Matth. S.1, bij wek 
ke men de meeste schrijvers over dit, in de laatste ja- 
ren zeer veel behandelde, onderwerp zat vinden aan- 
gehaald. 7 

(Co) Over de onderscheidene wijzen, waarop men 
zich deze merkwaardige overeenkomst heeft zoeken 
voor te stellen, vergel. men „ behalve Kuinoel 1. L, 
vooral ook Gieseler, Il. s, 32 folgg. wiens gevoelen 
mij toeschijnt nader onderzoek te verdienen, 

As 
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gelisten, er heeft echter ook verschil tusschert 
dezelve plaats. Een verschil, hetwelk nog veel 

meer, dan de plaatshebbende overeenkomst „ 

aanleiding heeft gegeven tot velerlei bedenkin- 
gen tegen de geloofwaardigheid der Evange= 
listen, in het beschrijven van de geschiedenis 
van hunnen Meester (#). 

Uit hoofde van het groot aanbelang der 
Evangelie-geschiedenis, is het dus van zeer 
veel gewigt aandachtig en onpartijdig na te 

gaan, wat er van het tusschen de verhalen der 

onderscheidene Evangelisten bestaande verschil 

zij, of het strijde met hunne geloofwaardig= 
heid in het verhalen, en welke regels van 

omzigtigheid er, bij het beoordeelen van dat 
verschil , moeten worden gevolgd , ter voorko 

ming of wegneming van ongepaste en met het 

erkend gezag derzelve strijdige weronderstel- 
lingen, 

Van 

Cp) Verg. Hamelsveld, Bijbel verdedigd, tweede 
deel, bl, 167 volgg. waar men ook, onder hen, die 

de geloofwaardigheid der Evangelisten hebben bestre« 

den, door aanwijzing van het verschil in hunne verhas 

len, den straksgemelden schrijver der Fragmenten g&. 

noemd vindt. Deze heeft, trouwens, zichzelven zoo 

ver vergeten, dat hij, nu eens uit der Evangelisten 

overeenstemming, en dan eens uit hun verschil in het 

verhalen, bedenkingen tegen hunne geloofwaardigheid 

ontleent, 



EVANGELISCHE VERHALEN. ar 

Van vroegere tijden af hebben dan ook zeer 
vele verdienstelijke Geleerden het gezegde ver- 
schil naauwkeurig en vlijtig onderzocht; veler= 
lei regels vastgesteld, aan welke men zich bj 
dit onderzoek hebbe te houden , em alle schijn- 

strijdigheden uit de verhalen der Evangelisten 
weg te ruimen en geheele overeenstemmingen 
Charmoniën) der Evangelische verhalen ver- 
vaardigd (4). 

Het loffelijk Haagsch Genootschap ter ver- 
dediging van den Kristelijken Godsdienst, bij 
deszelfs laatst uitgeschreven Programma voor 

het jaar 1824, verlangende een onderzoek: of 
het verschil in de verhalen der onderscheidene 

Evangelisten van gelijke en gelijkschijnende ge- 

beurtenissen, en wel voor zoo ver dat verschi 
be- 

C4) Men vindt alle, of de voornaamste van her, 
opgenoemd bij Je Long, Biblioth. sacra, Pfafius, hist. 
diter, Theol, tom. t., Fabricius Syll. script. pro verie 
ate velig. Christ. p. 529 seqg., Michaëlis, Einleit. 
2the s. 898 folgg. Seiler, Uitlegkunde, uitgeg. door 
Prof. Heringa, in de aanm. op $. 326, en anderen, 
CH etiam Ernesti instit, interpr. N.T. p. L. s. II, 
C. Ó.sedit. 4. et Morus, Hermen, N.T. edit. ab H.C, 
4. Eichstädt, tom. 2. p. 40. seqg. Over de oudste 
Harmonieschrijvers in het bijzonder vindt men her 
een en ander bij A, H. Niemeyer, in zijne prolusio de 
Euangelist, in narrando J, C. in vitam reditu dissene 
sione caet. Halae 1824, 
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bestaat in woorden en zegswijzen, of in de, be= 
paling van tijd en plaats, derzelver geloof- 
waardigheid eenigzins in den weg staat? en 
eene opgave van regels van omzigtigheid, 
tot voorkoming of wegneming van ongepaste 

en met het erkend gezag van dezelve strijdige 

beoordeeling, in acht te nemen; het Haagsch 

‘Genootschap , zulk een onderzoek en opgave 
verlangende, toont daardoor mede het van bee 
lang te achten, dat alle bedenkingen tegen de 
geloofwaardigheid der Evangelie-schrijvers , onte 

leend uit verschil in hunne verhalen, worden 

weggenomen , en wel bepaald , waaraan men 
zich, ten dien einde, bij de beoordeeling van 
dat verschil hebbe te houden. 

En inderdaad geen verstandig hoogachter der 

H. Schrift kan hierin van dat Genootschap 
verschillen. Ja er is geen twijfel aan, of na al 

den geleerden arbeid, aan de overeenbrenging 

der Evangelien besteed, is en blijft het, zelf nû 
nog, der moeite waardig , naauwkeurig ,„ en 
meer onpartijdig en onbevooroordeeld , dan , ten 
minste door velen, tot hier toe geschied is, te 

onderzoeken: of zulk en diergelijk verschil, 

als in de Prijsvraag van het Genootschap wordt 

opgenoemd , met der Evangelisten geloofwaar- 
digheid eenigzins kan geacht worden te strijden, 

en naar welke regels wij over dic verschil heb- 
ben 
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ben te oordeelen, behoudens de erkende ach= 
ting, welke wij de heilige Schijvers schuldig 

zijn (f). Ik wilde mij daarom, naar aanleiding 
der gemelde Prijsvraag , aan dit onderzoek wa= 
gen, in de hoop, dat mijne pogingen ten min- 

ste niet als geheel verwerpelijk mogen worden 

beschouwd. 
__Doch voor alle dingen zal het noodig zijn de 
bedoeling der Prijsvraag wel te bepalen, opdat 

het moge blijken, wat er, naar aanleiding van 
dezelve , moet worden behandeld , en in welke 

orde dat het best zal kunnen geschieden. 

De Prijsvraag spreekt van verhalen van ge- 
lijke en gelijkschijnende gebeurtenissen; 

Door verhalen van gelijke gebeurtenissen 
moeten wij verstaan berigten, door meer dan 

éénen Evangelist gegeven van dezelfde voorval- 
len, hoedanige er buiten twijfel vele in de 

Evangeliën voorkomen, ja te vele om dezelve 
hier alle aan te halen, of op te noemen, 

Verhalen van gz/lijkschijnende gebeurtenissen 
zijn berigten van zulke voorvallen uit het leven 

van 

(Cr) Het schijnt, trouwens, niet te ontkennen, 
dat vele van de schrijvers over dit onderwerp, of aan 

de eene, of aan de andere zijde, te ver zijn gegaan: 

en het is dus der moeite waardig op te sporen, wel= 

ken wij voor den veiligen en zekeren middenweg hebe 

ben te houden, 



is v.D. WILLIGEN, Over pe 

van Jezus, welke niet dezelfde waren, maar 
echter zoo veel overeenkomst met elkanderen 

hebben gehad, dat zij dezelfde kunnen schijnen 
en door sommigen geacht worden te zijn. En 
ook de zoodanige komen er verscheiden voor 
in onze vier Evangeliën, gelijk zij natuurlijk 

moeten voorkomen in de levensberigten van 
onzen Heer (s) ; want vele -dingen zijn door 
Jezus waarschijnlijk , ja moesten zeker door Hem 
meermalen en op onderscheiden plaatsen worden 

gesproken, daar Hij in vele steden en vlekken 
een en hetzelfde moest verkondigen: en won- 

derwerken en andere handelingen van gelijken 
aard kunnen en moeten meermalen door Hem 
werrigt Zijn (4 )e 

De Prijsvraag veronderstelt, dat er tusschen 
zulke verhalen van gelijke en gelijkschijnende 
gebeurtenissen bij de Evangelisten verschil plaats 

heeft in woorden en zegswijzen, of door de 

verhalers zelve gebruikt, om het gebeurde te 

be- 

Cs) b.v. Luk. VII: 36 volgg. met Matth. XXVI: 

6—13. Mark, XIV: 3—g. Joän, XII: 38. Matth, 

XVIIE: 12—15. vergel, met Luk. XV & 4-7. Joän. II: 

14-22, verge met Matth, XXI: 1e=16, Mark, Xl: 

15—17. Luk. XIX: 45, 46, misschien ook Luk, IV: 

1630. verge met Matth, XIII: 5458. en Marke 

Vi: o—5. 
Cz) Zie Seiler, ta. pl. S. 326. Macknicht, Har- 

mony of the four Gospels, prelime observat. Obs, IVe 
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bêschrijven; of door hen aan de personen, 

welke in hunne berigten sprekende voorkomen , 

in den mond gelegd. 

Devraag spreekt verder van verschil in de Zee 
paling van tijd en plaais, wanneer en waar 
het door de Evangelisten verhaalde zoude zijn 
voorgevallen. 

In den geest van de vraag kan men er bij- 

voegen verschil in kouding, of andete dierge= 
lijke wijze van doen, aan de handelende pere 

sonen toegeschreven, en ook in gefa/ der han= 

delende of lijdende personen. Trouwens het 
blijkt uit de in de Prijsvraag aangehaalde voor- 

beelden van bijzonderheden, in welke het ver- 

schil als mogelijk wordt verondersteld, dat zij 
geen verschil bedoelt in de hoofdzaak der vere 

haalde gebeurtenissen , door hetwelke deze, bij 

de onderscheidene Evangelisten tot elkanderen 

zouden; staan als Ja en Neen, en de een b. vs 
zoude verhalen, dat terzelfder tijd en plaats 
door of aan Jezus zoude geschied zijn, het 

geen de ander zoude verhalen niet geschied te 
zijn: maar alleen verschil in bijomstandighe- 

den in de door hen verhaalde geschiedenissen (4 Je 
Voor het overige bepaalt de Prijsvraag niets 

aan- 

Cu) Bij gelijkschijnende geschiedenissen kan dit ook 

niet anders verondersteld worden, daar zij hierdoor 

zouden ophouden gelijkschijnende te zijn, 
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aangaande dit veronderstelde verschil, Zij zegt 
niet, of er alleen zulk verschil bedoeld worde „ 
het geen kan en moet overeengebragt worden 
(7), omdat de verschillende Evangelisten wel 
onderscheidene omstandigheden van minder 
aanbelang in hunne verhalen vermelden, doch 
die echter alle zoo hebben plaats gehad; zoo 
dat er, in den grond, ook in bijzonderheden 
van minder belang, niets dan schijnstrijdigheid 
in hunne verhalen plaats heeft: dan, of het 
bedoelde verschil ook van dien aard zij te 
achten, dat de eene Evangelist niet inderdaad 
zoo juist en naauwkeurig overeenkomstig de waar- 
heid van het gebeurde alle omstandigheden van 
hetzelve, tot de geringste toe , zou hebben bee, 

rigt, als de andere , en hunne verhalen dus 
niet, tot in de minste kleinigheden, naauwe 

keurig zijn overeen te brengen. Opzerrelijk 

schijnt in de Prijsvraag het woord van ver— 
schil, en niet dat van strijdigheid of schijn= 
strijdigheid te zijn gebezigd , om verder aan— 
gaande den aard van het verschil niets te bepa= 
len, dan alleen, dat zulk een verschil bedoeld 

worde, hetwelk bestaat in onderscheiden op- 

ga 
C+) Hetgeen ten minste zou kunnen worden over. 

eengebragt door een cor- en coggetuige, die op het 

voorgevallene naauwkeurig gele: en hetzelve juist zoo 

als het was gebeurd had onthoudeu, 
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bave of verhaalwijze van bijomstandigheden ; 
of bijzonderheden van minder aanbelang ini de 
verhalen var gelijke of gelijkschijnende gee 
beurtenissen; door twee of meer Evangelisten 
gegeven. - 

_ Ii de eerste plaats zal dus dé aard van dae 
verschil moeten worde nagegaan, naauwketrig 
bepaald en in voorbeelden aangewezen. 

Daar de Prijsvraag wil oridérZocht hebben 3 

of dit verschil, (zoo als hét dan bevonden is 
te bestaan) geeriszins ir dén weg staat aan de 
geloofwaardigkeid der Evangelisteti , met hier- 
bover in de zweede plaats worden gehandeld; 
Eindelijk verlangt de Prijsvraag eene opgave 
van regelen van onizigtigheid bij de behande- 
ling van het bevoridene verschil, welke kunnen 
strekken tot voorkoming of wegneming vari 
tene ongepaste, en alle Zulke, beoordeeling; 

welke met het érkend gezág der wien 
strijden zoude. 

Het erkend gezdg der Evangelisten Zal hier 4 
Zoo ik mij niet bedriege (dy ), moeten te ken. 
nen geven hun gezag in het verhalefi, als ge- 

lodf. 

Cw) Het is mogelijk, dat ik mij hier bedriege, er 

de Uitschrijvefs der Prijsvragê nog iets meer nie 

hebben. Doch op de beantwoording der Prijsvraag 

al dit weinig of geenen invloed knnnen Kebben; 

B as 
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Joofwaardige geschiedschrijvers ‚hetwelk be. 
„vonden- zal worden hun toe te komen „zoo het 
„blijkt, dat ‘het tusschen, hunne. verhalen be- 
staande verschil geenszins aan derzelver geloof= 
waardigheid i in den weg staat.» 
Alle zulke beoordeelingennu van-het bestaande 

verschil, welke met dit gezag mogtên strijden , 

of verder, om welke oorzaak. dan ook (% )‚on- 
gepast verdienen genoemd te worden verlangt 

de Prijsvraag, dat-züllen worden voorgekomen 
bij den lezer der Evangelische, verhalen, die de- 

zelve nog de behoorlijke achting toedraagt, of 

weggenomen, waar zij, bij de bestrijders of 

minachters der Evangelische verhalen bevondert 
worden te bestaan en zich te uiten in bedenkin= 

gen of tegenwerpingen; en daartoe moeten de 

verlangde zegelen van omzigtigheid dienen, wel. 
ke dus de derde, of laatste, plaaës in de be- 

antwoording der Prijsvraag zullen beslaan, 

… Ik verdeele dus mijne Verhandeling in drie 
_ Hoofddeelen. In het eerste zal ik trachten na 
‘te gaan en naauwkeurig op te geven den aard van 
het in de Prijsvraag bedoelde verschil, in de 

ver- 

(2) Als, be v., uit hoofde van derzelver losser 
“goon, oneerbiedigheid enz, , of, om de stoute behan- 

deling der verhalen, mee behulp van de hoogere krie 

“pick enz. 
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Herhalen der “Evangelisteti vat gelijke en ge- 
lijkschijnende gebeuftenisden. — In “hét twéeds 
Zal ik onderfoeken, of dit verschil der ge- 
Toofwaardigheid wan de Evangelisten ecenig= 
zins in der weg sta, Ih het derde , eindelijk, 

… Ópgeven eenige regelen van omzigtigheid, tot 
voofkoming of wegneming van ongepaste eri 
inet het erkend gezag der Evangelisten strijdis 

Be beootdeelingen van dit verschil. 

EERSTE HOOFDDEEL, 

Aard van het verschil in de verhalen dei 
Evangelisten van gelijke en gelijkschijs 

nende gebturtenissen. 

Tk begin mét aan te toonen fet verschil irt 
de verhalen der Evangelisten van gelijkschij. 

fende gebeurtenissen , omdat dit met één woord 
kan worden afgedaan. 

Behalve de boven (9) dangehaalde; levereri 
de Evangelische berigten nog verscheiderie an- 

dere voorbeelden op van verhalen van mindef 

of 

Cf) Zie boven bl. 14, noot s. iser 
B a 
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of meer gelijkschijnende gebeurtenissen „uit hef 
leven van onzen Heer, door onderscheiden 

Evangelisten. geboekt. Eene geheel volledige: 
optelling van dezelve acht ik «hier onnoodig „ 

schoon ik het niet ongepast oordeele nog eeni- 
ge der voornaamste van deze gebeurtenissen hier. 

aante halen, (2) opdat het blijke, dat derzel-» 
ver getal niet. gering is; en welke snaar mijne» 
gedachten, voor gelijkschijnendeen-niet gelijke. 
gebeurtenissen moeten worden gehouden. 

Tusschen de verhalen nu dier gelijkschijnende 
gebeurtenissen, ons door verschillende. Evan- 

gelisten (4) nagelaten , bestaat velerlei zulk 

verschil, als in de Prijsvraag wordt bedoeld. 
Wat de hoofdzaak betreft hebben zij meerdere 

of mindere gelijkheid, maar in bijomstandig= 
heden loopen zij uitêen. In alle de aange- 

haal- 

Cz) Matth. VI: 913. verg. met Luk, XI: I=—4s 

(Vid, Ferf, de fide et atüctoritdte Matth, in refvrenda 

F. Ovat. ec. V, VI, VII, contra Evansonum, ps 189 

saqd. )., Joön. XII: 97—2g. verg. met Matth. XXVI: 

37 volgg. Mark. XIV: 33 volgg. en Luc. XXII: 40 

volgg. Luk. XIII: 23,24. verg. met Match, VIT: 13. 14» 

Ca) Dezelfde Evangelist verhaalt ons soms ook ge- 

lijkschijnende gebeurtenissen, b.v, Matth, XIV: 1322, 

verg. met hoofdst, XV: 29==39. Mark, VI: 3445 

verg. met hoofdst, VIII: 1 volgge, doch hier worden 

afieen zulke bedoeld, welke door onderscheidene Evan 

gelisten geboekt zijn. : 
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háalde voorbeelden (5) kan men dit opmerken 
en valt, zoo ik mij niet bedriege , zoo wel de 
gelijkheid, als het verschil eenen aandachtigen 
en: onpartijdigen lezer terstond in het oog. 
Trouwens „om gelijkschijnende te kunnen hee- 
ten, moet er niet alleen overeenkomst plaats 

hebben , maar natuurlijk ook verschil van tijd, 

plaats, gebruikte woorden en handelende of 

lijdende personen. Want hoe vele gelijkheid 
eenig voorval ook met een ander diergelijk mo- 

ge hebben, het moet zich ten minste door eenig 
onderscheid kenmerken, daar twee onderschei- 

dene gebeurtenissen. niet op den zelfden tĳd, 
ter zelfder plaatse, met dezelfde personen, en 

in alles op dezelfde wijze kunnen zijn voorge- 
vallen. 

„Voorloopig merk ik hier alleen nog aan, 
(daar ik de nadere uitbreiding dezer aanmerking 
moet besparen tot het laatste gedeelte mijner 

verhandeling, ) dat het verschil in de verha-= 
len der Evangelisten genoegzaam groot en 
blijkbaar moet zijn, om vast te stellen „ dat zij 
gelijkschijnende en niet gelijke gebeurtenissen 
hebben opgeteekend: terwijl ik hier voor het 
overige over den aard van dit verschil niet 
breeder meene te moeten uitweiden, Het kan 

toch 

(4) Zie bl. 14. noot s. en bl. ao, noot z. 

bs 
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toch zoo veelvuldig en onderscheiden zijn, dag 
er, behalve het reeds gezegde, wel geene bes 
palingen omtrent deszelfs aard te nraken zijn. 

In de Prijsvraag schijnt mij dan ook „zoo niet 
alleen, ten minste vooral, daarom van verhalen 
van gel ijkschijnende gebeurtenissen , en het ver- 

schil tusschen dezelve gewaagd te worden, niet 
om dat verschil naauwkeurig te bepalen, maar 
om aanleiding te geven tot de opmerking, dat 
niet alle verhalen in de Evangelien, welke veel 

aan elkanderen gelijken, inderdaad dezelfde. 
voorvallen betreffen: eene opmerking, welke; 

behoorlijk met voorbeelden gestaafd, kan die= 

nen , om de’ Evangelisten, op goeden grond; 

in verscheidene gevallen vrij te spreken van de 
beschuldiging dat hunne berigten niet zelden te- 
gen elkanderen strijden, 

Meer uitvoering moet ik handelen over den 

aard van het verschil tusschen de verhalen der 
Evangelisten van gelijke, dat is, dezelfde gee 
beurtenissen uit hetleven van Jezus. 

_ Wanneer wij deze verhalen naauwkeurig ver- 

gelijken, zooals wij dezelve in de gewoneuitgaaf- 

van den oorspronkelijken tekst, of de meest bij 
ons gebruikelijke overzetting aantreffen, dan bee 

speuren wij tegstond niet alleen, dat alle de 

Evangelisten, daar zij ons dezelfde voorvallen, 
verhalen , doorgaans tot hun verhaal meer of 

minder verschillende woorden en zegswijzen 
Ber 
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gebruiken, gelijk wij dit natuurlijk moeten 
verwachte bij onderscheidene schrijvers, die 

met elkanderen geen afspraak hebben ge- 
maakt, om zich juist op dezelfde wijze uit te- 
drukken of. niet dezelfde oorspronkelijke be- 
rigten woordelijk afgeschreven en in hunne ges 
schiedenis ingelascht. | 
Maar zij bedienen zich ook niet zelden dáár 

van meer of minder verschillende woorden en 

zegswijzen , waar zij verhalen, war hun Heer, 
of eenig’ ander persoon, in: hunne  geschie- 
denis voorkomende, bij zekere gelegenheden 
heeft gesproken, Soms legt de een den spre- 
ker meer woorden, dan de ander, in. den mond : 

soms de een het eene, de andere weder een 

ander gezegde: soms, wat den zin betreft; als 
Ten hetzelfde, doch door hen met onderscheie 

den woorden geboekt: soms legt de een den spre= 
ker regtstreeks eenige woorden in -den mond, 
terwijl de ander meer zijdelings, met zijne eis 

gene woorden,'in zijn verhaal invlecht, dat 

en in welken zin hij gesproken heeft: «soms 

leggen zij het woord, bij dezelfde gelegen- 
heid, niet aan dezelfde sprekers in den mond; 
soms, eindelijk, geeft de een eenig gezegde op als 
een aanspraak aan iemand gerigt, hetwelk de 

ander. vermeldt als eene ‚getuigenis aangaande 
hem afgelegd; voorts verschillen zij niet alleen, 
op eene van deze wijzen, in ‘het gebruik van 

B4 woor” 

LJ 
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woorden en zegswijzen, maar -ook daarin, 

dat zij dezelfde woorden en uitdrukkingen, ter. 

zelfder gelegenheid , door denzelfden persoon 
gebruikt, in eene andere orde schikken in hun 

verhaal. Het zal niet ondienstig- zijn van elk 
het een en ander voorbeeld aan te halen. 

Volgens Lukas sprak Jezus, tot lof van den 
_Heidenschen Hoofdman , die hem zijnen zieken 
knecht ter genezing aanbevals ék zeg uliedens. 
ik heb zoo groot een geloof zelfs in Jsraël. 
niet gevonden; volgens Mattheus voegde hij, 
ernog bij: doch ik zegge Us dat er vele zul-, 
len komen enz. (c). Volgens Mattheus antwoord-, 

de Jezus den man, die hem wilde volgen, 

maar eerst nog zijnen vader begraven: laat de 

doden hunne doden begraven; volgens Lukas 
voegde hij er nog bij: doch gij ‚ga henen en 
verkondig het koningrijk Gods Cd) - Bij het 

geen Jezus, volgens Markus en Lukas den 

Schrifgeleerden en Fariseën, die er over te, 
pnvreden waren, dat Hij met gollenaren en zon- 
garen at, toevoegde, werd door Hem, volgens, 

Mattheus, nog gevoegd: doch gaat heneu en leert 
was het zij (e) enz. Meerder of minder vindt 

men 

Cc) Zie Luk, VII: 9. verg. met Macth. VIT: 1e=i2, 
(4) Zie Matth, VIII: o2, verg. met Luk. IX: óo, 
Ce) Zie Mark, II: 17, en Luk, Vz 31, 32 verge 

ger Marth, IX: 134 
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men dit verder zoo schier bij ‘alle gesprekken; 
die aan Jezus of ook aan anderen’ door” de onder= 

scheiden versen ge inden je 
gelegd. 
Naar Markus weatidal anttigolgse Nilus; op het 

verzoek der Fariseën om een teekeri van den hé= 

mel: wat begeert dit geslachte een geéken? Voor 
waar zeg ik us zoo dit geslachte” een teeken 
gegeven zal worden 1 Volgens- Lukas: -Gij 
geveinsden! het «aanschijn der. aarde enz. 
Maetheus’ voegt beide deze.gezegden zamen’ en’ 
doet er nog iets meer bij (fs Volgens Mats 
theus spraken de discipelen tot Jezus ; toen zij 
Hem, bij gelegenheid van-den storm op zee, 
uit zijnen slaap wekten; Meer! behoed ons, 
wij vergaan (&)! Volgens Markus (%) ges 
bruikten- zij andere woorden ; volgens Lukas (é) 
weder andere, dach. wier ‘bedoeling op het zelfs 

de nederkomt. Volgens Mattheus () vroegen 
de duivelbezetenen in het land van’ Gadara Jezus al 

zijt gij hier gekomen am ons te pijnigen voor 
den tijd? Volgens Markus (4) bezwoeren 

(f) Zie Mark, VEll: 12, verg. met Luk, XII: 
54—56. en Matth, XVI: a—4e 
(£) Zie March, VIII: 25e 

(4) Zie Mark, IV 38. (é) Zie Lut VIT: En 
Ck )-Zie Matth, Vils 29 

(7) Zie Mark, V: ze 

B 5 
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zij Hem bij God, dat Hij hen niet zou pijnis 
geï; volgens Lukas (1m) baden zij Hem, dat 
Hij hen niet pijnigen zoude: en ook hier is 
het verzoek hetzelfde, maar alleen doot de 

onderscheidene Evangelisten met andere woor- 
den uitgedrúkt. Mattheus (x) verhaalt, dae 

Jezus tegen de Kananeesche vrouw „ welke 
Hem om de herstelling van hare dochter bad, 
sprak: 6 Vrouw ! groot is uw geloof. U ges 
schiede gelijk gij wilt. Markus (o ) verhaalt 
hetzelfde, maar hij gebruikt andere woorden: 

om dezes woords wille ga henen,-de duivel wl 
uit uwe dochter uitgevaren. 

Mattheus (p) legt den Hoofdman te Kapers 

naumt, die Jezus om de herstelling van zijnen 
knecht bad, regtstreeks de woorden in den 
mond: Heer! mijn knecht ligt te huis ges 

raakt, en lijdt zware pijnen. Lukas (4) 
vlecht in zijn verhaal in, dat de knecht ziek 
was, en de Hoofdman Jezus om zijne herstel 

ling verzocht. Markus («) legt den Hefland bij 
het bestraffen van den storm, de woorden in den 

mond: zwijg! wees stil! Mattheus en Lu- 

kas (s) vlechten het alleen in hun, verhaal in, 
dat 

Cm) Zie Luc, VIIE: 28. (x') Zie Matth. XV 2-08, 
(Co) Zie Mark, VII: 29, (py) Zie Matth. VII: 6e 
C4) Zie Luk. Vll: 1,2. (+) Zie-Mark, IV: 39e 

(Cs) Zie Macch, VII; “26, en Luk, VIJL: 24e 



EVANGELISCHE VERHALEN. ap. 

dae Jezus den-wind en de zee. bestrafte, 

„Volgens Mattheus (#)- zijn het de discipelen, 

die ‚met Jezus het gesprek beginnen over hun 

verschil; wie van hen. de meeste. zoude zijn in: 

het koningrijk der ‘hemelen. Doch, volgens, 
Markus «en Lukas (u) is het Jezus, die over, 

dit verschil zijner Jongeren. het woord opvat, 
Markus-en Lukas (v) verhalen dat de he= 

melstem „ bij gelegenheid van den doop des 

Verlossers ; zich tot Hem- hebbe gerigt. met 
de aanspraak: Gij zijt mijn geliefde Zoon enza 
Mattheus (w) berigt dat deze stem aangaande, 
Hem hebbe getuigd: deze ós cie Zoon mijn 
geliefde enz. 
“Een merkwaardig. voorbeeld van’ dn. 
niet alleen in het gebruik van woorden en 
zegswijzen ‚maar ookin schikking van dezelf- 
de woorden, vinden wij voorts: in- het- geen 
Jezus, bij. gelegenheid van de instelling van 
het Avondmaal, naar de berigten van Mat- 
theus „ Markus en Lukas (4) gesproken heeft, 

Der 

(2) Zie Matth, XVIII: r 
(u) Zie Mark, IX: 33. en Luk. EX: 46, 

€») Zie Mark, I: rr, en Luk, Ill: 23, 

Cw) Zie Match. IE: 17. 

Ca ) Zie Matth. XXVI: o5—2g. Mark, XIV « oo—=ng. 
ea Luk. XXL: 17 — 20. Te regt ‘schijnt mij Zchere 

maun ; aangehaald coor Kuinoel ad Matth. XXVI: 

26, de reden, waarom Joünnes van de instelling des 

Avond- 
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Der beïden eerstgenoemden berigt, namelijk, 
komt meer overeen. Alleen verschilt het daar= 
in, dat, naar Mattheus, Jezus, bij het rond- 

deelen van den beker, uitdrukkelijk sprak: 
drinkt allen daaruit, terwijl Markus deze 

woorden niet vermeldt. Naar Mattheus, voeg- 
de Jezus, bij het geen hij van den-drinkbeker 
zeide: dit is mijn bloed enz. de woorden: #o# 
vergeving van zonden , en ook. deze woorden 

treffen wij bij Markus niet aan, Eindelijk, 

naar Mattheus, zeide Jezus tot zijne jongeren, 
bij het drinken van den beker: Jk zegge u, 
dat ik — tot op dien das , wanneer ik dezel- 
ve met U enz. Doch Markus heeft dit: met 
a niet. Dan dit verschil tusschen Mattheus 
en Markus is van minder aanbelang. Veel 
meer verschilt van beiden het berigt van Lukas, 
in inhoud en schikking van het door Jezus 
gesprokene. Hij verhaalt, namelijk, dat Jezus, 
‘bij het ronddeelen van het brood des Avond- 
maals, niet alleen gezegd hebbe: dit ós mijn 
Jigchaam , maar ook nog daarbij gevoegd: Aes 

welke voor u gegeven wordt, doet dat tot mij= 
ze gedachtenis! Bij den drinkbeker sprak Je- 

zus 

Avondmaals zwijgt, daarin te zoeken, dat de viering 

dezer heilige plegtigheid, ten tijde toen Joännes 

schreef, algemeen onder de Christenen bekend en in 

gebruik was. : 
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zus, naar, Mattheus en Markus: dit ós mijn 
bloed, het bloed des Nieuwen. Testaments enz 
naar” Lukas: deze drinkbeker is het Nieuwe 

Testament en mijn bloed-enz. „Voorts, komt, 
bij Lukas het geen Jezus,-naar Mattheus en 

Markus, bij ‘den’ drinkbeker des, Avondmaals 

gesproken heeft: ikzegge wy dat ik van-nu aan 
siet zal drinken enz. tevens met het bevel van 

Jezus aan zijne. jongeren, om. gezamenlijk uie 
eenen beker te-drinken, voor, eer Hij-nog de 

viering. van het Avondmaal verhaalt, Zoodat 

dit. een en ander eer schijnt gezegd. bij den 

drinkbeker van. liet Pascha, dan. bij dien var, 
het Avondmaal. 

Doch al genoeg voorbeelden van het. vers 
schil in woorden. en zegswijzen in de berigten 

der Evangelisten, wanneer zij dezelfde gebeur- 
tenissen verhalen. 

Niet zelden verschillen zij ook, bij verha 
len van gelijke gebeurtenissen, met betrekking 
tot de tijdsbepaling: en dat niet alleen, (daar 
geen hunner, schoon de een meer,.dan de 

ander, zich aan de tijdorde van het. voorge- 
vallene bindt (y)) in zoo ver, dat zij dezelf- 

de 

Cy) Blijkbaar schijnt het mij „gelijk het thans ook 
algemeen wordt erkend, dat men moet aannemen , dat, 

geen der vier Evangelisten zich in het verhalen aax 
de tijdorde var het gebeurde heeft gebonden, Dat 

zij 
\ 
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de gebeurtenissen dikwijls niet in dezelfde volgs 
worde verhalen ‘waarvan eene menigte van voofe 
‘beelden in de Evangelische: verhalen voorhar= 

den is; maar ook in zoo ver; dat hutne tijds: 
bepalingen; bij het verhaal van sommige ge- 
lijke gebeurtenissen gevoegd, niët altijd juist 
met elkanderen overeenstemmen: Hetzij, dat 

„dezelve bij den eenen minder naauwkeurig zijn 3 
‚dan bij den anderen; hetzij; dat zij onderling 
schijnen te strijden. 

Mat- 

tij het ook niet behoefden te doen,en hun oogmerk 
‘het niet medebragt , schijnt mij even Zeker. « Verg. Mie 

chaëlis, Einleit, ath. s. 882 folgg. Priestley, harute 

of the Euang, sect. vr of the Obiserv. én andere, -Min= 

der blijkbaar schijnt het mij; wie „hunnef-de tijdordeé 
het meest in acht hebbe genomen, en boven de ande- 

te in het rangschikken der gebeurtenissen te volger 

zij. Velen geven hierin dë voorkeuf aan Mattheus er 

joännes, als oot- en ooggetuigen, Verg. Priestley ; 
t, a. pl, Sommige meenen, dar Loukas het meest de 

tijdorde hebbe gevolgd, en gronden deze meening op 
tijne verklaring, dat hij ter hand genomen had een 

verhaal van Jezus lotgevallen in erde te stellen ( àvct- 
&dEaabas) en vervolgens (uubeiê ) te schrijven, 
Andere weder meenen, dat bĳ zich het minst aan de 

tijdorde bindt ( Zie Michaëlis ta. ple) Sommige 
stellen Markus, wat het in achtnemen der tijdorde bes 
treft , achter Mattheus en Lukas. (Zie Michaëiis 
t, â. ple S. 1076.) ‚ anderen weder boven hen, ten min. 

ste boven Mattheus, gelijk onder andere». d Palm 3 

in zijne Bijbelvert. Zie den korten inhoud. voor. hef. 

Evans. van Mattheus en Markuss 
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„Mattheus en Markus (2 } schrijven bij voors 
beeld, dat de verheerlijking van Jezus op den 
berg geschied zij zes dagen, en Lukas (a) 
„omtrent acht dagen na het te voren, door her 

allen, verhaalde. Bij Mattheus (4) vinden 
wij, terstond op de vervloeking van den vij- 

genboom, verhaald, dat de discipelen zagen, 

dat hij verdord was: bij Markus (c), dat zij 
dit eerst des anderen daags zagen. … Joännes (4) 
zegt uitdrukkelijk, dac de zalving van Jezus, 
door Maria, te Bethaniën, zij geschied zes da- 
gen voor het Pascha. Mattheus en Markus (e ) 
vlechten deze geschiedenis in bij hun verhaal( f) 
van hetgeen gebeurd is twee dagen voor dit 
feest. Martheús schrijft, dat de vrouwen naar 

het graf van Jezus gingen: laat na den Sabs 
bath ‚als het begon te lichten (g). Markus(4): 
„vroeg op den eersten dag, als de zon opginge 
Lûkas (d): op den eersten das der week; 

zeer 

(Cz) Verg. Matth. XVil: 1. en Marfs, IX * a, 
Ca) Zie Luk. IX: 28, \ 

(5) Zie Matth. XXI: 18—20.. 
Cc) Verg. Mark. XI: 2o 
(2) Zie Joän. XII: 2. 
Ce) Matth. XXVI: 6 ee Mark, XIV: 3 volggá 
Cf) Zie Match. XXVIII: 
Cs) Of, naar de Eten vertaling , op den avond 

des Sabbaths enz. 
C2) Zie Mark. XVI: a. 
Cí) Verg. Luk, XXIV: z. 
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egeer vroeg in den morgenstond,” Joitines Ck) 
hid 

“op den eersten dag der week , vroeg, als het 

nòg duister was. “Markus (4) stelt het uit- 
drijven van de verkoopers en wisselaars tit 

“den Tempel door Jezus op-dett dig na zijne 
‘plegtige intrede in Jerúsaleri; Mattheus en 
Lukas (mm) op den dag dier intrede zelven. 
Markus (#) berigt, dat Jezus is gekruisigd ter 

“dderder ure, en Joannes ( o), dat Jezus omtrent 

„de zesde ure nog voor den Regter Pilatus 
“stond. Doch ook al genoeg ere ziee van 
- deze soort van verschil, 

„Gelijk in de bepaling van den id, wanneer ; 

„goo verschillen de Evangelisten ook soms in 
de opgave van de plaats „ waar dezelfde gebeurte. 

«_nis zou zijn voorgevallen. Bij Mattheus (#) 
vinden wij, dat Jezus de dus genoemde Berg- 

“rede gehouden hebbe van eenen berg. Lù- 

kas (g) schijnt te zeggen, dat de Verlosser dic 
gedaan hebbe op eene vlakke plaats- (+) 

…_ Mat. 

(£) Zie Joän. XX: 1 
(4) Verg. Mark, XI: 1517. 
Can) Zie Matth, XXI? io. en Luk, XIX+ 45. 

(u) Zie Mark. XV: 25e verg, Matth, XXVII: 45, 
Co) Zie Joän. XIX: 14. 
(p) Verg. Match, V: zr 
C4) Zie Luk, VI: 17, 

(r) Ik durf niet bepalen, of Mattheus en Lukas 
ons t‚ a, plle dezelfde redêvoering, of twee verschil. 

tem. 
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Mattheus (s). verhaalt ons-de _genezing- van 
eenen melaatschen als geschied terstorid na het 

d afklimmen, bij den berg; op welken Jezus de 

Bergrede gehouden hadö Lukas (#) laat de= 
zelfde genezing plaats hebben toen Jezus in eene 

__dersteden. van Galilea was (u). Mattheus (») 
doet het uitdrijven der duivelen, welke van den 
Verlosser vrijheid verzochten en verkregen ; 
om in eene kudde zwijnen te varen, voorvallen 

in het land der Gergesenen, Markus en Liu- 
kas (w) in het land der Gadareren. Dezelfde 
wonderdadige genezing van blindheid, welke 
Mattheus en. Markus a verhalen onehied te 

Zijn3 

lende hebben ópgeteekenid. Voof en tegen is hierover 
door voortreffelijke Geleêrden geschreven (cf. Ferfs 
ll, pe 418 seqg.)e Doch, daar ik riets durf bepa- 
len , veronderstel ik hier liefst,.dat het verhaal van 

| Mattheus en Lukas, aangaande het houden eener meer 

üitvoerige rede door den Verlösser, behoort tot de 

verhalen van gelijke èn niet slechts van gelijkschijnende 
gebeurtenissen, 

Cs) Verg, Matth, VIII: o—4, 
(4) Zie Luk. V: ra, 
Cu) Ik zie toch geerie reden om; met Hamelsveid, 

Bijb. verd, tweede deel, bl, 173 Wot: en Schutte, doof 
hem aangehaald, te wees, dät Lukas ons hier eene 
andere wonderdadige genezing zoude verhalen , dan 
Mattheus. 

(+) Zie Matth. VIII: 28. 
Cw) Verg. Mark, V: 1. en Lak. VIII: 26, 
Cx) Zie Matth; XX: 30, en Mark, X; 46 

€ 
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zijn, toen Jezus: eenmaal wit Jericho’ ging, 
«wordt door Lukas (y) verhaald geschied te 
zijn ‚ toen hij nabij. Jericho: kwam. - ukas( 2) 
verhaalt dat de wonderdadige” spijziging van 

“5000 man zij voorgevallen in de woestijn bij 
de stad Bethsaïda, en Markus (a),'dat Jezus 

zijnen jongeren beval, van de plaats, waar deze 

‘spijziging voorviel, over te varen, arpbe Bubcat- 
dy (L). Verder verschillen de Evengelister 

bij de verhalen van gelijke gebeurtenissen , 

door hen geboekt, ook in de opgave van het 
getal der in die gebeurtenissen betrokken per- 
sonen. Ook hiervan het een en ander ten voor= 
beelde. Mattheus (c) gewaagt van de gene 
zing van twee bezetenen door Jezus. Dezelf- 
de genezing verhalen ons Markus en Lu- 
kas (A), maar als slechts aan éénen ongeluk 

kigen te beurt gevallen. Mattheus (e) be- 
rigt ons, dat Jezus, in de nabijheid van Je- 

ticho, twee blinden genezen hebbe, Mar- 
kus 

(7) Zie Luke XVIII: 35. 
62) Zie Luk. IX: 10 volgg. 
(a) Verg. Mark, VI: 45. 

(4) Nomen hujus oppidi erat Bybezi3à, non Byé- 

azidèv, Vide Schheusner im voce et Kuinoed ad March 

Xl: 20, 

Cc) Zie Matth, VIIF: 28, 
CA) Verg, Mark, Vs 2e en Luk, VI: 26 
Ce) Zie Mach, XX: 3P. 
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kus en Lukas (f) spreken slechts van éénen 
blinden, Mattheus en Markus (g ) Schrijven ; 
dat de met Jezus gekruisigde moordenaars Hem 
verwijtingen deden aan het kruis er Hem smaad- 

den; Luakas (/%) daarentegen, -dat dit slechts 
door éénen der met hem geliangene geschied 
zij. Mattheus en Markus (#) gewagen slechts 
van éénen Eigel, die de vrouwen. bij het graf 
van Jezus, op def dag zijner opstanding, Zou- 

de verschenen zijns Lukas en Joannes (X) 
daarentegen van twee. 
Eindelijk heeft er ook in de verhalen def 

Evangelisten van gelijke gebeurtenissen verschil 
plaats if de opgave van de houding, en wij- 
Ze van doeg der handeleride personen, Mat- 
theus (/) verhaalt, bij voorbeeld, dat Jezus 
nedergezeten zij en vervolgens de Bergrede ge. 
houden hebbe. Bij Lukas ( ##) schijnt het, 
dat Jezus dit staande gedaan hebbe. Mats 
theus (7) schrijft, dat Maria het hoofd var 

Jes 
Cf) Verg. Mark. X: 46, en Luk, XVIIE: 35. 
Ce) Verg. Mätch. XXVII: 4á. en Mark, XV: 3% 
(4) Zie Luk. XXIII: 39. 

(£) Verg. Matth. XXVIII: 5. en Mark, XVI: 53 
(4) Verg. Luk, XXIV: 4. en Joän. XX : 124 
(4) Zie Matth. Vz 1. 

Cm) Zie Luk. VI: 17, 
Cn) Zie Matthe XXVI: 7. 

Cs 
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Jezus gezalfd hebbe; en zoo ook Markus: (o)e- 
Joannes (p), dat zij het zijne voeten hebbe 
gedaan. Bij den eenen Evangelist leest. men , 

dat Petrus gestaan, bij den anderen, dat hij 
gezeten heeft, toen hij Jezus verloochende ; en 

wat dergelijke. verschillen ‘van minder belang 
meer zijn. … Wanneer wij nu dit bestaande vere 
schil, zoo als wij het hier in vele „der voor- 
handen zijnde voorbeelden hebben “opgegeven 

en tot eenige klassen gebragt, meer naauw- 

keurig beschouwen en onpartijdig, beoordee- 

len, dan zellen wij bevinden , vdat hetzelve. 
van dien aard is, dat het soms slechts ég schijn. 
bestaat, en alleen aan de gewone uitgave van. 

den oorspronkelijken Griekschen tekst van 
het N.-T,, of aan de overzetring „van welke : 

wij-ons plegen te bedienen, te wijten is; ters 

wijl het ons blijkt, dat hetzelve ophoudt te be= 

staan, wanneer wij de gewone lezing ‚ naar de 

regelen eener gezonde oordeelkunde (kritiek) 
ef onze gebruikelijke vertaling, naar. de rege- 
Ten van taal- en uitlegkunde beoordeelen. Het 

volgende moge hiervan ten voorbeetde dienen, 

Sehoon het der gewone lezing : &pa dt deel 

Surg Cen omtrent de zesde ure (q)) niet aan 
zee 

Co ) Verg. Mark, XIV: 3, 
Cp) Zie Joäm XII: 3, 
Ca) Foän. XIX: 140 
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gezag en voorstanders ontbreekt Cr), schijnt 

mij echter de lezing van sommige Handschrif- 
ten, welke, voor &ury (de zesde), lezen rpiry 

(de derde), met vele beroemde Geleerden, 

niet alleen aanmerking te verdienen, en meer- 
dere of mindere waarschijnlijkheid voor zich te 

hebben (s) maar ook wel zoo veel gezag, dat 

zij hier kan worden aangevoerd als een voors 
beeld, hoe men, door gepast gebruik der kris 
tiek, schijnbare strijdigheden tusschen de vere 

halen der Evangelisten kan oplossen en het gei 

schil tusschen dezelve- wegnemen (#). 
meer, omdat elk billijk lezer, bij elken oe 

geheel verwerpelijken schrijver, en bij zoo veel 

gezag, liever zulk eene lezing zou aannemen, 

dan aan eenen misslag, ik zwijge van gebrek 
aan 

€) Cf. Bynaeus, de morte Christi ‚ P. III. p. 178 
seqqe et Hamelveld, Bijb. verd, waar men ook zien 

kan, hoe de gewone lezing, door derzelver voorstan= 

ders; met het verhaal van Markus welde overeenge. 

bragt. 

Gs) CH, Griesbach et Ernesti, instit. interp. N. Ts 
pe Ls. IL. c.6, S. re (edits 4ta.) 
(2) CÉ£ Bengelius, appar. Crit. Bynaeus, 1, 1, Moe 

rus, Hermen, NT. edit. ab Eichstüdt. vol. 2. p.5 
seqg. Keil, elementa Hermen. N. T, $, 1o2. not. d. en, 
Heringa, over het gebruik “en misbruik der Kritiek, 
Cin de werken van het Haagsch ardennen) bl, 223 
volgg. 

C 3 
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aan goede trouw, denken,-of- zelfs tat een 

minder bewijsbare gissing (u), of min of meer 

gedwongene verklaring zijn toevlugt nemen (4*) 
Zoo men het noodig mogt achten alle verschil 
tusschen March. XXVIII, 7 en Mark, XVI, 7 
weg te nemen, zoude: men daartoe „ met some 

mige beroemde mannen „ door eene oordeelkune 
dige (kritiesche) gissing„ ter eerstgenoemde 
plaatse efxov kunnen veranderen ineizev (v)e 
Vertalen wij Match. XXVIII: 1.-de woorden 
òde ceBáruv, in plaats van met de gewone 
Staten-Overzetting: late na den Sabbath, of, 

met de Luthersche vertaling: op. den avond des 
Sabbaths, gelijk zij moeten worden overgezet (w): 
za het eindigen van den Sabbath, of met van 
der Palm: toen de Sabbath lang voorbij was, 

dan verdwijnt, door deze verbeterde vertaling, 

terstond alle schijn van verschil tusschen het 

verhaal van: Mattheus en de berigten “der drie 

—_ OVE- 

C#) Ik houde daarvoor de meening van Kuimoel en 
anderen, door hem genoemd, op Mark, XV: 25, dat 
namelijk de woorden bij Joännes: en het was de voor- 

bereiding des Pascha en omtrent de zesde ure „ Voor een 
bijvoegsel van eene vreemde hand zoude te houden zijn. 

(u*) Aandacht verdient evenwel het voorgeslagene 
door Doederlein, Theol. Bibl. 1B. s. 262. 
(+) En dus in plaats vans ik heb het ulieden gezegd, 

lezen: Hij heeft het wlieden gezegd. Verg. Heringa, te 
a.pl. bl. <37 volg. — 

Gy) CG inter alios Kuipoel ad h, le 
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ovêrige Evangelisten; die ons-alle zeggen, 

dat de vrouwen in den morgenstond van den 

“eersten dag der weke, met het kriek-n-van 
den dag, uit Jerusalem naar het graf van Jezus 
‘zijn uitgegaan (w*)). 

Doch veel talrijker zijn de waorbeelden van 

verschil in de verhalen „door de Evangelisten 
ons gegeven van gelijke gebeurtenissen, waar 

dit verschil noch daor de kritiek , noch door 

eene verbeterde vertaling kan worden weggeno- 
men. Doorgaans evenwel, zoo- niet altijd, 

“ bevinden wij hetzelve dan van dien aard te 

zijn, dat er‚-op de eene of andere wijze, 

kan worden aangetoond , dat de. Evangelisten „ 
‚schoon van elkanderen verschillende, echter 
niet met elkanderen strijden in hunne berigten, 

en 

(w*) Men zal dan ook geene reden vinden, om 
met Macknight, Harm. p. 619 foll. (te regt tegenge- 

sproken door (Lardner ) in zijne Observat. upon Dr, 

__Macknights Harmony, pe. 7 foll.) zijn toevlugt te -ne- 

men tot de ongegronde veronderstelling. van - een be. 

zoek van het graf, terstond na het eind van den Sab- ° 
bath, bij den ondergang der zon, door Maria Magda 

Jena en Maria de moeder van Jakobus voorgenomen, 

doch niet volvoerd, Nog. veel onwaâarschijnlijker zijn 

de verklaringen van Eusebius, Hesychius en andere 

Kerkvaders, te vinden bij Niemeyer , ll, pag. 14 seg. 

16-Seqe 18 seqe 20 SET. 

C 4 
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en alle even zeer niets hebben verhaald „ dan-hee 
geen werkelijk ís voorgevallen, 

Wanneer namelijk de eene Evangelist dezelf- 
de zaak werkelijk met andere. omstandigheden 
verhaalt , dan de andere, en zoo van hem ver- 

schilt, kan het zeer wel zijn, dat elk hunner, 
tot in de minste bijzonderheid, niets hebbe op- 

geteekend, dan hetgeen werkelijk „gebeurd is, 
maar elk hunner de gansche gebeurtenis niet 
volledig hebbe beschreven. De een kan deze, 
de ander geze waarlijk voorgevallene bijom- 
standigheid voor de vergetelheid hebben bes 
waard, zoo dat de een uit den anderen kan en 

moet worden aangevuld, om een „volledig be- 

rigt van het gebeurde te verkrijgen. Of het 
kan ook zijn, dat het gansche verschil daazin 
besta, dat de een alles verhaalt, wat er ge- 

schied is, of gesproken, en de ander alieen 
een gedeelte daarvan. En, bij het vergelijken 
van de verhalen der onderscheiden Evangelis- 
ten bevinden wij, dat deze opmerking inder 
daad toepasselijk moet worden gemaakt op vere 
scheidene van hunne berigten, daar deze soms 
bij den eenen blijkbaar vollediger zijn in het 

opgeven van hetgeen door Jezus of anderen is 

gesproken , dan bij den anderen (a ). | 

5 + ___ Soms 
Cx) Boven zijn daarvan verscheidene voorbeelden 

aangehaald , die hier niet behoeven herhaald te worden, 
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“Soms geeft de ecne Evangelist een gedeelte 
van hetgeen bij zekere gelegenheid gespro- 

ken is op , een ander weder een ander. gedeel 
te, en een derde voegt beide te zamen, ten 

blijke, dat de een zoo wel, als de ander, 
maar beide niet volledig , hetgeen waarlijk, 

bij die gelegenheid, gesproken is, hebben 

opgeteekend (9). 
Niet alleen in het opgeven van de gevoerde 

gesprekken, maar ook in het verhalen van het 
verder voorgevallene, is de eene Evangelist 
blijkbaar uitvoeriger „ dan deander. Markus on- 
derscheidt zich doorgaans door zijne beknopte 

heid van de drie overige. Van sommige gebeurte- 
nissen, door hen meer uitvoerig verhaald, 

geeft hij alleen met weinige woorden vers 
slag (2). Waar hij omstandiger berigten, dan 
zij, heeft opgereekend, is dit doorgaans van 
gebeurtenissen, in welke Petrus meer bijzon= 
der is betrokken geweest, of van welke deze 
Apostel hem ten minste een zeer naauwkeurig 
verslag heeft kunnen geven (4). 

De 
(9) Zie ook hiervan boven voorbeelden aangehaald. 
(2) Bij voorbeeld van de verzoeking van Jezus in 

de woestijn, door Mattheus en. Lukas vrij omstandig 

beschreven, hoofdst, 1: 12, 13. Van de verschijning 

van Jezus aan de Emmausgangeren, door Lukas uits 

voerig verhaald, hoofdst, XVI: 12, 13, enze 

(a) Cf. van Willes, lel. p. 2o2 seqqe 

C 5 
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“De een verhaalt soms de eere „ werkelijk 
voorgevallene, bijzonderheid, de ander eene 
andere, naar dat hem de eene; of de andere, 

het meest heeft getroffen. Vinden wij, bij 
voorbeeld, bij Mattheus en Markus (5), dat _ 
Maria te Bethaniën Zet hoofd van Jezus hebbe 
gezalfd, en bij Joannes (e) dat zij dit zijne 

voeten hebbe gedaan, er is geen twijfel aan, 

of beide is geschied, Tot de gewone pligten 
toch der beleefdheid en vriendelijkheid, bij hee 
ontvangen van eenen gast , behoorde onder an= 
dere“ ook het besproeijen van hoofd en baard 
meteen welriekend vocht (4). Dit gewone 
heeft Maria zeker niet verzuimd , en dit worde 

door Mattheus en Markus verhaald, Eene 
meer buitengewone en onderscheidende eerbe- 

wijzing was het ook de voeten van zijnen gast, 
met hetzelfde welriekende vocht; hat te ma- 
ken. Deze meer buitengewone eer bewees 
Maria ook aan den, door haar zoo harrelijk 
geliefden Heiland, Dat trof vooral den meer 
gevoeligen en met zijnen Meester zoo hartelijk 

‘ingenomen Joännes, en daarom wordt het door 

hem verhaald Ce}. 

„Soms 

C2) Matth, XXVI: 7, en Mark, XIV: d. 
(Cc) Joän. XII: 3. 
C4) Verg. Luk, VII: 46. 

(Ce) Cf. Laimpe , in Cominent, ad he la 
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„Soms-is het verschil, hetwelk wij in, de 
verhalen der Evangelisten van gelijke gebeur- 

tenissen aantreffen, alleen een gevolg van de 
meerdere hatte en juistheid van den 

eenen boven den anderen (e*), in de bepaling, 
vooral van den tijd, van het gebeurde. Als; 
bij voorbeeld, Lukas verhaalt, dat de verheer- 

lijking op. den berg geschied zij, omtrent acht 
_ dagen na het te voren door hem verhaalde, 

terwijl Mattheus en Markus zeggen, dat zij zes 
dagen daarna is voorgevallen, ontstaat dit gan- 
sche verschil daaruit, dar de laatstgenoemden 

den dag dezer gebeurtenis naauwkeurig en juist 

bepalen „ en Lukas niet zoo uitdrukkelijk, 

Verbinde Mattheus het terstond aan de ver- 
vloeking van den vijgenboom, dat de discipe- 

len zagen dat hij dood was, en zege Markus, 
dat zij dit eerst des volgenden dags bemerk- 
ten, dit is alleen eene meerdere naauwkeurige 

heid van Markus, in het opgeven van het tijds 
stip, wanneer Jezus leerlingen de uitwerking 

van 

(e*) CÉ. Keil, Element, hermen. NT. S1o2. not. Ze 
lit. c‚ De Hoogl, v. Voorst brengt in zijne dictaten op 
dit boekje, onder anderen ook nog tot een voorbeeld 
hiervan bij, dat Markus Choofdst, XI: 2.) en Lukas 
Choofdst. XIX: 30.) alleen spreken van eene ezelinne a 
doch Matth. (hoofdst. XXI: 2, ) ook van het veulen 
der ezelinne, Verg, ook de noot ce op dezelfde S, 
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van zijnen vloek het eerst opmerkten, waare 
omtrent Mattheus geene bepaling maakt (f)e 
Vinden wij bij Martthens (g), dat Jezus eenen 
melaatschen genas terstond na het afklimmen 
van den berg, op welken Hij de Bergrede ge-. 
houden had, hij bepaalt-hier alleen den tijd 
dezer genezing naauwkeurigers dan-Lukas, 
die alleen zegt, dat zij voorgevallen zij, toen 

Jezus zich eens in eene stad van Galilea be= 
vond, namelijk te Kapernaum „ werwaards Hij, 
na het houden der Bergrede henen ging (A). 
Wanneer Joännes de zalving van Jezus door 
Maria te Bethaniën verhaalt, bepaalt hij den 
tijd, op welken dezelve voorviel , naauwkeu- 

rig. Mattheus en Markus doen dit niet, maar 
vlechten deze gebeurtenis in , waar dezelve hun; 
naar de orde der zaken, welke zij verhalen; 

het gevoegelijkst scheen te ‘kunnen worden 
vermeld (). 

Het 

(Ff) Cf. Kwinoel, ad Matth. XXI: 18, 19. en de 
aanteekening van van der Palm op dezelfde plaats. 

(2) Matth. VIII: 2. 
(4) C£. van Willes, 1. 1. p. 38. 

(2) Cf. Kuinoel ad Match, XXVI: 6, et vd. Pal, 

in h‚l, Men vergelijke echter daarmede Bynacus, 1, le 

Tom. 1, p- 174 seqq., welke van gevoelen is, dat 

Mattheus en Markus den juisten tijd van deze gebeur= 

tenis aanwijzen, en Juännes dezelve, bij wijze van 

voore 
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„Het meeste verschil voorts tússchen der 

Evángelisten verhalen, op hetwelke wij hier 
hebben te letten, bevinden wij van dien aard te 
zijn, dat het, of door eene goede verklaring, 

of door waarschijnlijke gissing, zeer ligt, op 
eene zeer voldoende wijze, Ìs overeen te bren- 

gen. _Hetvolgende moge hiervoor tot bewijs 

dienen. 
„Lezen wij, bij voorbeeld, bij Mattheus (Z), 
dat de Hoofdman te Kapernaum zelf Jezus 
verzocht zijnen zieken knecht te genezen, en 
bij Lukas (/), dat hij dit liet doen door de 
Oudsten der Joden; zeer gemakkelijk valt die 

verschil te vereffenen door beroep op den uit- 

legkundigen regel, welke ons leert, dat zeer 
dikwijls aan iemand zelven wordt toegeschreven 

hetgeen hij door anderen, in zijnen naam, 
laat verrigten (#%). Komt, bij Lukas (mz*) 

het 

voorverhaal, invoegt, terstond na zijn berigt, dat Je. 

zus zes dagen voor het Paaschfeest te Bethanien is 
gekomen. 

(@&) Zie Match. VIII: 5, 

(4) Verg. Luk. VII: 3, 

Car) Cf. Glassius , Philol. sacr, tOM: Is Pe 235 sede 

ex edit. Dathii. Keil, l.l, $. 102. not. ce Op dezen 
regel heeft zich dan ook reeds dugustinus beroepen 

om Mattheus en Lukas over een te brengen, en-ik 

zie niet, welke tegenstrijdigheden in de omstandigheden 

en het antwoord van den Hoofdman Mriemeijerz 1. h 

P: 22e 
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het bevel van Jezus aan zijne jongeren, omi 
gezamenlijk uit eenen. beker te drinken, met 
de bijvoeging: ik zegge u, dat ik niet drins 

ken zal van enz, voor; eer Hijde instelling des 

Avondmaals verhaalt; terwijl Mattheus en Mar 

kus den Verlosser dit bevel en deze woorden bij _ 
de viering des Avondmaals zelve in den mond 
leggen. Wij künnen dit verklaren en-overeen- 
brengen door de opmerkings dat Lukas min= 
der naauwkeurig schijnt te zijn-in de orde van 
zijn verhaal, aangaande hetgeen bij den Paasch- 
maaltijd en de instelling van het Avondmaal ge= 

beurd is: doch zoo evenwel, dat-er-in zijn 
verhaal niets ontbreekt aan de overeenstemming 
in zaken met Mattheus en Markus. Volgens 
deze opmerking toeh kunnen wij het, met 
van der Palm (amm**), daarvoor houden, da 

de beker, van welken Lükas (vs. 17) spreekt 
dezelfde Nachtmaalsbeker geweest zij , die ook 
vs. so. vermeld wordt, waar de Evangelist 

zich hervat en nader berigt, wat Jezus bij hef 
uits 

p. 23. bewegen, om aän te neren, dat men denzelver 

niet hebbe te volgen, maar liever aaf te nemen, dat 
Mattheus juister dan Lukas verhaalt. 

Cam*) Luc, XXII: 17, 18. 
Can**) In zijne aanteek, op de aangeh, pl, van Kaal 

kas, Cf, etiam MKuinoel ad Matth. XXVI: 27, eé Lake 

XXII: 15, 16. 
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tiedeelen van denzelven gezegd heeft ; zoo 
dat wij het gostè vs. zullen moeten lezen, als 
of er'stond: ez, bij het rondoaan van den 

straksgemelden beker, sprak Hij ook nog” deze 

woorden enz. Plaatst Mattheus het uitdrijven 
der Duivelen, welke van Jezus verzochten, in 

de zwijnen te mogen varen, in het land der 

Gergesenen (n); en verhalen Markus en Lu= 

kas, dat het geschied zij in het land der Ga- 

dareneh „ men kan dit verschil vereffenen door 

op te merken, dat de steden Gergesa en Gae 
dara niet ver van elkanderen gelegen ‘waren, 
en derzelver omstreken aan elkanderen grensden 5 

dat het wonder, door de Evangelisten ver= 
haald, zij voorgevalten daar, waar deze om- 
streken aan elkander paalden, en daarom even 

gevoegelijk kon verhaald worden te zijn gee 
beurd in het land der Gergesenen, als in dat 
der Gadarenen (vo). Dat Lukas verhaalt, 

dat 

Cn) Dat dit woord niet maar door eene gissing 
van Origenes in den tekst is geraakt, gelijk Michaëlis 
meende (Zinleit, 1th. se 732 folgg.), maar in den« 

zelven behoort, is aangetoond door Griesbach en Kut. 
noel ad hl, 

Co) Vid. Schleusner, in voce Tudepuds et in voce 
Fepyeonvòg et seriptt, ibi ll. et Kuinoel, ad Matth4 

Vil: 28, Of met van der Palin kan men het verschit 
tüsschen- Mattheus en de twee andere Evangelisten 
dus overeenbrengen, dat de geheele landstreek, naaf 

de 
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dat het wonder der spijziging van 5,000 mans 

nen voorgevallen zij in de woestijn, bij de 
Stad Bechsaïda, terwijl Markus heeft opgee 
teekend, dat Jezus zijnen jongeren beval, van 
de plaats, waar de spijziging was voorgevallen ; 
over te steken naar Bethsaida (Corpbe ByÔraïe 
Öky) (£), kan men daaruit verklaren, dat er 
twee steden of vlekken van dien naam geweest 
zijn in het Joodsche land: de eene gelegen 
aan den oostelijken oever van het meer Gen- 
nesaret, in welks nabijheid de woestijn gelegen 
was, in welke Jezus de menigte wonderdadig 
kad gespijsd, en de andere aan de westelijke 
zijde van het zelfde meer , niet ver van Kaper- 
paum (q)- Verhalen Mattheus en Markus 

dat 

de hoofdstad Gadara, het Gadareensche land heette 5 

en het bijzonder gedeelte derzelve, waar Jezus zich 

thans bevond, naar de stad Gergesa, het land def 
Gergesenen, 

_(p) Zoo schijnt mij te moeten vertaald worden „ 

en niet, gelijk in de Staten-Overzetting: tegen over. 

Bethsaïda, Mij is toch geen voorbeeld bekend, dat 

de praepositie srpog, met den vierden naamval, betee- 

kent tegen over (e regione). De voorbeelden daarvar 
bijgebragt door Hamelsveld , Bijb., verd, ade deel ble 
aoj, bewijzen alleen, dat deze praepositie met dert 

vierden naamval kan worden overgezet zegen (contra, 
ries k 
(4) Vid, Schleusner, in voce Buboaidg , Kuinoel ad 

h. 1. en de daar aangehaalde schrijvers, vooral Fischée 
fus, de vitis Lexie. N. Te 
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„dat de met Jezus. gekruisigde moordenaren Hem 
van het kruis verwijtingen deden, terwijl Lù- 
kas berigt ; dat dit slechts door éénen van hen; 

die aan des Verlossers linkerzijde hing, ge- 

Schied zij; men behoeft, om dit verschil over 
‘een te brengen; zijnen toevlugt niet te nemen 

tot gedrongene verklatingen , of onwaarschijf= 
lijke gissingen, door vroegere of latere Geleer- 
den in het midden gebragt (r). Omt de schijn- 
bare tegenstrijdigheid, welke hier in de bè- 
rigten der Evangelisten wordt gevonden, weg 
te nemen, schijnt het mij voldoende, zich met 
verscheiden beroenide Geleerden te beroepen op 
den uidegkundigen regel: dat niet zelden het 
“meervoudige getal meet onbepaald gebruikt 
‘wordt, om één persoon of zaak , onder meer- 

dere ; hunnes gelijke, aan te duiden (s). 

__(r) Ik breng hiertoe het gevoelen van verscheidene 
Kerkvaders en Geleerden van lateren tijd, door Suicerus ; 
Thes. Eecl, in voce Ansrùs , Bynaeus en anderen opges 
geven, dat eerst beide moordenaars Jezus zouden hel= 
ben gelasterd, en daarna de een berouw gehad en zich 
bekeerd zou hebben, De gissing van Eichhorn, algem; 
Biblioth, der Biblischen Litter: 5 band, s. 918, dat het 
verschil det Evangelisten uit eene verschillende verta« 
ling van het zoogenaamde Ur-euangeliz zou ontstaaft 
zijn, acht ik niet minder ongegrond, 
Cs) CH. Glasius, LL, tom. 1. p. 66 seg. Grotius s 

ad Matth. XXVII: 44. Michaëls ad hi, L. Byraeus +4 
fom. LIL p‚37o set er Aforus-Herm. NTS toms II. ps 23 

D 
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Op gelijke wijze ware, door eene- behoor 

e lijke verklaring, met betrekking tot verscheie 

„dene andere plaatsen uit de berigteft der Evan= 
© gelisten. aan. te toonen, dat het verschil, hete 

welk in hunne berigten aangaande gelijke ge- 
beurtenissen plaats heeft, zeer wel is over een 

ste brengen. Doch, opdat ik niet te uitvoe= 

rig worde, laat ik het bij de opgegevene voor- 
beelden, om nog van eenige andere melding te 
maken, bij welke hetzelfde geschieden kan door 
waarschijnlijke gissing. 

Wanneer dan , bij voorbeeld, Mattheus ver= 

haalt, dat het de discipelen waren „ die te Ka= 
“pernaum ‘tot Jezus kwamen en Hem vroegen. 
wie toch de meeste. zoude zijn in het koninge 

rijk der hemelen? Markus, dat zij onder 
weg daarover hadden getwist, dat Jezus hun, 
te Kapernaum gekomen, vroeg, waarover zij 
“getwist hadden, en dat zij op deze vraag geen 

antwoord gaven ; Lakas, dat Jezus, die hunne 
overleggingen kende, een kind nam en aan her 
voorstelde, kunnen wij, bij waarschijnlijke gis= 

sing, ons den ganschen toedragt der zake in 
dezer voege voorstellen: Op den weg naar 
Kapernaum twistten de leerlingen onderling „ 

wie van hen de aanzienlijkste en voornaamste 

„- zoude zijn in het Messiasrijk, hetwelk zij vers 

wachtten , dat hun Meester zoude oprigten. 
‘= Zij meenden, dat Jezus niets van dezen hunnen 

twist 
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twist’ wist. Doch, naar zijne kennis van het 

menschelijke hart en deszelfs overleggingen , 
«was het Hem zeer wel bekend, waar zij met 
„elkander over gesproken hadden. Hij wilde 

ver daarom, te Kapernaum gekomen, het gee 
sprek weder op brengen en vroeg hun waarover 
zij, op den weg, met elkander hadden ge- 

twist (#). Eerst zwegen zij van schaamtes 
… maar vervolgens bemerkende, dat hunne ge- 

sprekken aan Jezus bekend waren, kwamen 
zij er voor uit, dat zij er geschil over hadden 
gehad, wie van hen de meeste in zijn rijk zou- 

de zijn, en verlangden, dat Hij dit verschil 

goude beslissen (4 ).— Dat de drie Evangelig= 
ten, welke ons de instelling van het Avond. 
maal verhalen, ons eenigermate verschillende 

Woorden opgeven, als door den Verlosser, 
bij het rondgeven van het brood en den wijn, 
gesproken, kunnen wij met Michaelis (u*) mis- 

schien 

(4) Meermalen was het dè gewoonte var Jezus naar 
jets, hetwelk Hem zeer wel bekend was, te vragen, 
bm zoo aanleiding te krijgen , om daarover te spreken, 

Hij vroeg dan: zoo» dat Hij toonde, dat Hij zeer wel 
wist , hoe het-met hetgeen , waarnaar Hij vroeg, gesteld 

was. Zoo mag Jezus ook nu wel gedaan hebben, Verg. 
__onder andere Mark. V: 30, 
Cu) CL Kwinoel, ad Matth, XVIII: 1e Verg, ook 

Michallis, Einleit, th. a. s« 879 folg. 

(u) dMichaëlisyin zijne Aanteek, op Matth.XXVI: 28e 

Da 
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schien best vereffenen door de gissing, dat-Jes 
Zus, meermalen, bij de uitdeeling van beiden, 

dezelfde zaak herhalende, dit niet hebbe ge- 
daan met dezelfde woorden, als of Hij aan een 
formulier ware gebonden geweest. De een der 
drie Pvadfeliten kan dan deze, de andere die 
uitdrukking hebben behouden. De een b.v. 
enkel: dit is mijn ligchadm; de ander ook: 
hetwelk voor u verbroken is} de een: voor 
u; de ander: voor velen; de een: bloed des 
Nieuwen verbonds; de ander: het Nieuw ver- 
bond in mijn bloed enz. Dat Mattheus ons be- 
rigt, dat Jezus de Bergrede gehouden hebbe 
gezeten op eenen berg, en dat wij; bij Lukas, 

den Heiland, vóór het houden dezer rede, 
vinden: staande op eene vlakke plaats ‚ kan 
men, bij gissing, met van der Palm (Cv), 
dus over een brengen, dat Jezus, na zijne 

Apostelen verkoren te hebben, van eenen berg 
afklom, en toen, staande op eene vlakte, die, 

menigte van wonderdadige genezingen verrigte, 
welke Lukas (wy) kortelijk verhaalt: maar 
dat Hij daarna, toen Hij wilde beginnen te 
spreken, den berg weder, tot eene zekere 
hoogte, met zijne discipelen is opgeklommen , 

om 

C+) Zie zijne Aanteek. op Luc. VI: zoe 
Cw) Hoofdsts VI: 18, 19 
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om des te beter-door allen verstaan te worden „ 

en vervolgens , nedergezeten zijnde, de Berg- 

rede hebbe uitgesproken. Gewaagt Mars 
theus van twee bezetenen in het land der Gada= 

renen, Markus en Lukas slechts van é4nen, 

met vele waarschijnlijkheid gissen wij, dat de 

laatsten slechts van éénen melding maken, om- 
dat die eene meer bekend was, of, bij de onte 
moeting met Jezus, alleen heeft gesproken „ 
of voornamelijk is bedrijvig geweest. Hetzelf- 
de geldt van de twee blinden, door Mattheus 
vermeld als te Jericho genezen , terwijl Mar- 
kus en Lukas slechts van éénen spreken. Eén 
Engel moge ook wel slechts , bij het graf van 
den Heiland, na zijne verrijzenis, hebben ge 

sproken, of het meest in het oog zijn geval- 

len, en dit mag wel de reden zijn, waarom 
Mattheus en Markus slechts van éézen , Luukas 

en Joännes daarentegen van twee gewag maken, 
En, worden aan Petrus, door de onderschei= 

dene Evangelisten, gedurende zijne tot drie _ 
malen herhaalde verloochening van zijnen Heer , 
onderscheidene houdingen toegeschreven, ge. 
makkelijk en zeer waarschijnlijk kunnen wij 
dit afleiden uit de onrust van zijn gemoed, 
die hem nu eens deed gaan of staan, en dan 
weder zitten ( x ). Mo- 

€ x) Verg. Hamelsveld,Bijb. verd, ,o, dk bl, 192 volg. 

D 3 
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Mogelijk zijn er nog waarschijnlijker gîs- 
Singen te maken, om de opgegevene verscheie 
denheden in der Evangelisten verhalen over 
een te brengen. Doch de aangevoerde schij= 
nen mij, zoo wel als de straks gegevene ver= 

klaringen, voldoende ‚ om overtuigend te doen 
Zien, dat een groot gedeelte van het bestaande 
verschil in de verhalen der Evangelisten aan- 
gaande gelijke gebeurtenissen van dien aard is, 

dat hetzelve, door verklaring “of -waarschijn- 
lijke gissing , zeer wel kan worden vereffend, 

Elk Schriftverklaarder. intusschen-zal zeker 

ondervinden, dat hij niet al het bestaande ver- 

schil op. dezelfde, voor hem even zeer: vol- 
doende , wijze kan overeenbrengen;-door hee 
eene of andere der opgegevene middelen. Ik 

ten minste erkenne gaarne, dater meer dan 

één voorbeeld van verschil in verhalen van- de- 

zelfde gebeurtenissen , door onderscheidene 
Evangelisten gegeven , bestaat, in welks ver- 

effening ik mij niet ten volle. voldoen kans 

Ook hiervan een en ander voorbeeld, 

Wanneer Mattheus en Lukas ons verhalen, 

dat Jezus, voor de tweede maal (y) geduren- 
„de 

(3) Voor de eerste maal heeft Jezus dit gedaan in 
het begin van Zijn openbaar leven, Joännes verhaalt 

ons dit in het ade hoofdst. van zijn Evangelium, Trou 
wens , dat deze hier niet van dezelfde tempelzuivering 

spreekt ‚ 
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de zijn openbaar leven; den Tempel van -wisse- 
laarsen verkoopers zuiverde op den dag zel- 
wen van zijne plegtige intrede in Jerusalem; 
Markus, daarentegen, dat dit geschied zij des 

anderen daags, weet ik voor als nog , dit ver= 
schil uit hunne verhalen niet, op eene mij vol- 
doende wijze, weg te nemen. Ik erkenne wel, 
dat het opmerking verdient, dat Markus-zelf 
heeft aangeteekend, dat de Heer, reeds op 
den dag van zijne intrede, in den tempel ging 
en daar alles rondom bezag (z); ik geloof 
wel, dat hij ons, met dit berigt, niet wil 
doen denken aan onverschillig beschouwen, 

maar veelëer aan zulk een achtslaan op hetgeen 
er in den tempel omging, hetwelk duidelijk 
genoeg deed zien, dat Hij het gedrag der 
swisselaars en veehandelaars afkeurde, en zich 
het regt toeschreef , om de bestaande mis- 
bruiken af te schaffen (a): het schijnt mij 
ook opmerking te verdienen, dar Markus, 
na het verhaal der tempelzuivering op den 

dag 
spreekt, welke de drie overige Evangelisten verhalen 
te zijn voorgevallen tegen het eind van Jezus openbaar 
teven, is blijkbaar genoeg uit het verschil van omstan. 
digheden, Cf. Kuinoe/, ad Joän, Il: 14. Michaëlis 
op d. pl, en andere, 
Cz) Verg. Mark, Xl: rr. 
Ca) Verg. Hess, Lebensbesch. Jesu, B, 9 kre, 

D4 
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dag,na, Jezus intrede, nog laat volgen. de bijr 

zonderheid door de andere. Evangelisten niet 

aangcteekend (£), dat Jezus niet toeliet op 

dien dag, dat iemand genig.vat.(c), een: korf 
of bak , waarin men iets tekoop aanbrengt, 
door den. tempel droeg. Niet geheel zon- 

der. „grond schijnt mij. dan ook „Mamels- 

veld. (d) te gissen, dat deze -tweede tempel- 
zuivering het werk niet geweest is van Ééénen 
dag , maar Jezus dezelve op. den dag van zijn 

plegtigen intogt in Jerusalem reeds hebbe begon- 
men, en eerst op den volgenden.„dag geheel 
voltooid. Ik kan evenwel niet ontkennen , dat 

deze gissing mij niet geheel voldoet „ daar noch 
Maettheus; noch Lukas er eenigen wenk van 

geven, dat Jezus zich meer, dan éénen dag, 

met het reinigen van den tempel zou hebben 
bezig; gehouden „ en zulks, schoon de eerstger 

noemde nog uitdrukkelijk van het gebeusde op 

den dag na Jezus intrede spreekt, en het een 
en avder , op dien dag voorgevallen, heeft op» 
gereekend, 

Wan. 

€54) Zie vs. 16, 
Cc) Men moet hier trouwens niet aan tempelzereeds 

Me denken. Awinoel merkt te regt op adh. 1,% 
» oxeïog intelligendum de vasis ad quaestum faciendum 

pertinentibus”’. 

CJ) Bijbe verd, ade deel, bl, 204 volg, —_ - 
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„Wanneer Mattheus en. Markus dezelfde wone 
derdadige genezing van blindheid verhalen 
geschied te zijn door Jezus bij. het witgaan uit 

Jericho, welke Lukas schrijft te zijn voorge- 

gallen toen de Verlosser nabij die stad kwam, 

vond ik hierin ook een verschil, herwelk-ik 
niet, volkomen tot mijn genoegen, door ver. 

klaring, gissing, of op eenige andere wijze 
vereffenen kan. Het gevoelen toch van hen, 
die meenen, dat, door de onderscheiden Evan- 

gelisten, eene verschillende gebeurtenis zou 

worden verhaald, schijnt mij te verdienen zoo 

ver te worden verworpen, als dit geschiedt 

door Calvijn (e). De aanmerking van Gro- 
zius (f )» en van hem door anderen (g) over. 
genomen, dat éyyilem niet behoeft te wor- 

den overgezet: naderen, nabij komen, maar 

eok kan worden vertaald: nabij zijn, schijnt 
mij niet door voldoende voorbeelden te kun— 
gen worden gestaafd: daarenboven schijnt zij. 

mij weinig te stroken met het verhaal van Lu- 
kas 

Ce) Vid, ejus Aarmonia ex tribus Euangs. composita 

ad loca Macth., Marc, et Luc., ubi haec- seribie: 

„Sic conveniunt omnes Circumstantiae, ut nemo sa 
» mus credat, diversas historias tractari”’, 

(Cf) Vid. Grotius ad Luc, XVIlí: 35. 
(sg) Cf. Schleusner in voce êyyilsiv, en verge 

%e de Pals op Macth, XX: 29. 

Ds5 
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kas zelven ,-die-ons berigt (4), dat Jezuss 
ma het genezen van den blinden, eerst binnen 
de stad is gegaan (é). Meer schijnt zich mij 
wel de gissing van Calvijn aan te bevelen, 
welke schrijft (k): „ik gisse, datde blinde, 

terwijl Jezus de stad naderde, hebbe geroe- 

pen, maar dat hij, daar men hem, van 

wege het geruisch, niet had- gehoord, zich 
aan den weg gezet hebbe, langs welken Je- 
zus de stad uitging, en toen «eerst door 
Jezus tot zich geroepen zij. Lumcas; die de 
zaak „ naar waarheid , wan het begin ophaalt, 

vervolgt dus het verhaal niet, maar gaat Je- 

zus verblijf in de stad voorbij : doch de ande- 
re twee spreken alleen van het tijdstip „ hete 

welk het naast aan het wonder was; eù 
het is eene-waarschijnlijke gissing , dat-Chris- 

tus, gelijk Hij meermalen , wanneer Hij der 
menschen geloof wilde beproeven, het eeni- 
gen tijd uiestelde, om hen te helpen, zoo 

ook dezen blinden op dezelfde proef heeft 
s gesteld (/)”, Doch deze gissing voldoet 

B 

AEN: DE: AN: ON A: OK ON: ON ON à 

(2) Zie Luc, XIX: 1, 
(4) Verg. Hartzoeker , Aanteek, op het Evang. van 

Enkas, op hoofdst. XVIII: 35. en Kwinoel ad Matth. 

XX: 29, 30. 

6E) Ll 
(4) Deze gissing van Calvijn is door verscheidene 

andere Uitleggers overgenomen; onder deze ook door 

de Kantteekenaars op den Staten Bijbel, 
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mijsechter ook niet geheel, daar er niet alleen 

niets in het verhaal’ van Lukas voorkomt , hetd 

welke «eenige aanleiding of grond tot dezelve 

geeft, maar zij mij ook minder mer het gans 

sche beloop van het verhaal schijnt te strokene 
„Dan al-mogt men zich ook genoodzaakt zien 

te erkennen, dat hier en elders het verschil; 

hetwelk. wij aantreffen tusschen de verhalen; 

die ons de verschillende Evangelisten van gelije 
ke gebeurtenissen geven, niet op’ eene waar= 
schijnlijke of voldoende wijze is te vereffes 
nen, misschien moeten wij dit alleen aan hun= 

ne korte -wijze--van verhalen, en den afstand 

op welken. wij van de door-hen verhaalde ge= 

beurtenissen- leven, - toeschrijven, —_ Mogelijk 

ja waarschijnlijk zouden, gelijk van der Palms 
aanmerkt. (#7), alle zulke schijnstrijdigheden, 

door eenen. ooggetuige, op de allergemak= 

kelijkste wijze zijn vereffend geworden, Maar 
al konden wij ook dit niet toegeven, omdat 
wij meenden dat-er wezenlijk verschil tusschen 

de Evangelisten bestaat, met betrekking tot 
‚de boven meermalen genoemde bijzonderheden 

van minder aanbelang, hetwelk door ons niet 

kan worden wegverklaard of weggegist, en hete 
welk door oog- en oorgetuigen zelve niet zou 

zijn 

Cw) Zie zijne Aanceekening op Matth, XX. 29. — 
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zijn over een-te-brengen , omdat de“eene Evan’ 
gelist waarlijk „-in eene of andere bijzonders 
keid , minder naauwkeurig naar de waarheid van 
de-gebeurde zaak zou hebben verhaald; of wel: 
zich in-de opgave van zulk eerie bijzonderheid 
vergist (77), dan zullen wij toch, na al het 
boven beredeneerde , geene zwarigheid maken,’ 

om toe te stemmen , dat de voorbeelden hiervan | 
zeer weinige in getal zijn. 

Om den schijn niet te hebben, dat ik de“ 

zwarigheid, welke , uit zoodanig verschil , te= 
gen de geloofwaardigheid der Evangelisten mee 
regt. mogt kunnen worden gemaakt,’ zoude 
willen ontduiken, wil ik hier, (schoon ik het 

yer van bewezen acht) toegeven, immers ver= 
onderstellen , dat er inderdaad zulk een ver- 

schil tusschen de Evangelisten , in hunne be= 
rigten van gelijke gebeurtenissen bestaat. 

Het blijkt dus, om in weinige woorden hee 

tot -dus ver beredeneerde zamen te vatten, en 

zoo de slotsom van het eerste deel dezer Ver= 

handeling op te maken, dat het in-de Prijsvraag 
bedoelde verschil tusschen de verhalen, door 

de 

(2) Gelijk Michaëlis met betzekking tot de Lais 
gemelde gebeurtenis meent, dat Lukas zich vergist 

heeft. Zie Einleit, ath.s, 896. Vergel, ook Priesta 

Icy, Harmony , pe 8 foll, of the preface, en Episcopiuss 

Instië, Theol, h. IV. s Ie Co 4e 
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de vier Evangelisten ons: gegeven vanhet leven 

van onzen Heer, van dien aard is; dat hee 

soms slechts in schijn bestaat en door eene. ges 

zonde-kritiek „of eene verbeterde vertaling „ of 

eene behoorlijke onderscheiding tusschen  ver- 

halen van gelijkschijnende en gelijke gebeurse= 

nissen kar worden weggenomen 3 soms een ges 

volg is vaú inider volledig verhalen van 4/ het 

gebeurde door eenen of meer der Evangelis. 

ten; soms. van de meerdere naauwkeurigheid 
van den eenen boven den anderen. in de bepa 
ling, vooral van: den tijd vanhet gebeurde, 
en voorts meestal; of door eene goede verkla- 

ring, of door. waarschijnlijke. gissing, zeet 
ligt en op. eene zeer voldoende wijze, is over 

een te brengen. 

Blijft er intusschen nog altijd eenig verschil 

over; hetwelk men niet. op eene voldoende 

wijze mogt kunnen vereffenen, van hetzelve 

wordt toegegeven, immers bij veronderstel: 

ling, dat het daaruit zoude ontstaan zijn, dat 

de eene Evangelist meer juist en naauwkeu- 

rig overeenkomstig de waarheid der gebeurde 

zaak zou hebben verhaald, dan de ander. 

Î WEE. 
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TWEEDE HOOFDDEEL 

Onderzoek, of het bestaande verschil in dé 
verhalen der Evangelisten, derzelver 

geloofwaardigheid eenigzins in den 
weg sta. | 

TL ga nu over tot het onderzoek, of het op« 

gegevene verschil, in de onderscheiden verhae 
len der Evangelisten , derzelver geloofwaardig= 
heid eenigzins in den weg sta. 
Om dit onderzoek behoorlijk in te rigten ; 

toet; naar het mij toeschijnt „voor alle din- 

gen het denkbeeld van geloofwaardigheid. juist 
bepaald worden, zoo met. betrekking tot alle 
geschiedschrijvers in het algemeen „ als met be= 
ttekking tot de Evangelisten in. het. bijzonders 
En blijke dan vervolgens, dat het bestaande; 
of als bestaand veronderstelde , verschil  hiere 

mede niet in strijd is, dan, mag men het bewee 
zen achten, dat hetzelve aan der Evangelisten 
geloofwaardigheid geenszins in den weg staat. 

Zal men dan geloofwaardigheid aan eenen 
geschiedschrijver; welken dan ook, kunnen 

“toekennen, dan moet hij hetgeen hij ons ver= 
___haalt, 
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haalt, zoo als- het werkelijk is voorgevallen, 
wel hebben geweten, en het ons ook, zoo 

als hij wist, dat het zich heeft toegedragen, 
hebben verhaald (0 ). 

Zijn verhaal moet dus overeensterimen met 
hetgeen inderdaad gebeurd is, en hij moet 
daartoe eene genoegzame. kennis hebben van 

den waren toedragt der zaken: het zij, dat hij 
dezelve uit, met openlijk gezag bekrachtigde, 

gedenkschriften hebbe geput; hetzij hij de 
zaken, welke hij verhaalt, zelf hebbe uitge= 

voerd of bestuurd; hetzij hij als oor- of oogge« 

tuige bij dezelve hebbe tegenwoordig ge= 
weest , en dezelve genoegzaam hebbe kunnen 
overzien en beoordeelen; hetzij hij, eindelijk, 

hetgeen hij verhaalt, hebbe ontvangen van an- 
deren, die met de door hem geboekte gebeurte= 
nissen wel bekend waren. 

En hetgeen de geschiedschrijver zoo, op 
eene of andere wijze, wel heeft geweren, zoo 
als het is voorgevallen , moet hij, om geloof- 
waardig te kunnen heeten, ook ; zoo als hij het 

geweten heeft; hebben geboekt. Hij moet 

daartoe in staat zijn geweest, om een verhaal 
__van voorgevallene zaken behoorlijk te beschrij= 

ven; hij moet in de noodzakelijkheid zijn ge- 

si weest, 

Co) Cf. J. 4, Ernesti, prolusio: de fide historica 

recie aestimanda, ìn Opusc, Philol. et Crit. 
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Weest, om naauwkeurig overeenkomstig de 

Waarheid te verhalerf; of het moer blijkerf; 
dar hij’ geene redenen gehad heeft of bedoeling 

om de waarheid te verbloemen of te verdraai- 
jen: hetzij wij de bewijzen daarvoor öntleenen 
wit zijne uitwendige omstandigheden, of uit de 

innerlijke gesteldheid van zijn geschrift en zij- 
ne wijze van verhalen. 

Deze algemeene vereischten toten kenmere 
ken van de geloofwaardigheid wan eênen ge- 
schiedschrijver hier verder uit een te zetten, 
acht ik onnoodig (p). Wat in het bijzonder de 
Evangelisten, als geschiedschrijvers, betreft, 
men zoude hun der lof van geldofwaardigheid, 
zoo min als eenigen anderen geschiedschrijver, 
kunnen weigeren, zoo het voldoende kan 
Wotden bewezen , dat zij ook de opgegevene al- 
gemeene vereischten hebben bezeten, en hurd- 

né schriften de gevorderde kenmerken van ge- 
loofwaardigheid dragen. De waafheid der 
Evangelie-geschiedenis zou dan op even goede 

gronden rüsten, als die van eenig ader ge- 
schiedverhaal, en wij zouden aan dezelve oris 

ge” 

(p) Wanneer men breeder hierover wil aalagkn) 

vergelijke men de zoo even aangehaalde proZusio- vän 

Ernesti, in welke zoo uitvoerig als naauwkenrig ovef 

de geloofwaardigheid van den Geschiedschrijver gehate 

deld worde, 
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geloof verschuldigd zijn, gelijk aan elk ander 
geloofwaardig berigt. Daar zijn dan ook. Ger 
leerden , „die, bij hooge achting voor. de. He 
Schrift, van oordeel zijn, dat men den Evans 
gelisten geene andere en meerdere geloofwaare® 

digheid moet toeschrijven, dan die voortvloeit 

en kan bewezen worden uit hunne voldoende 

kennis der zaken, welke zij hebben geboekt, 
door hen, als oor- en ooggetuigen van de da- 

den en gesprekken van Jezus hunnen Meester, 

verkregen, en hunne trouw in het verhalen 
der door hen geboekte zaken, zoo als zij die 

hebben geweten. Ja zij zijn van gevoelen, dat 

de Bijbelsche geschiedenis en het Kristelijke 
geloof er. niets bij verliezen, maar veclëer 
winnen, wanneer wij aan de Evangelisten gee« 
ne meerdere geloofwaardigheid in hunne ver 
halen toekennen. Het zij genoeg hier alleen 
Michaëlis te noemen, die in zijne Znleiding 
op de Goddelijke Schriften des N.V. (q) 
schrijft: „ mer betrekking tor de geschied» 

» kundige boeken (des N. T, namelijk) vers 

» lie: 

(4) Van de vierde Hoogduitsche uitgave fth. s, 78 
folg. vergel, ook a st. s. 895. en de geschiedenis van 
de begravenis en opstanding van Christus, bl, 57 volgg. 
van de Voorrede, Over Grotius, Episcopius, le Clerc 
én andere, zie men J.G. Tüllner, Onderz. over de God- 
dels ingeving der H, Schrift, S. 11. van de Inteiding. 

Ë 
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liezen wij niets bij het opgeven van hunne 

ingeving, wanneer slechts de door de Evan- 
gelisten opgegevene gesprekken van Jezus 

juist zijn geboekt; en. wij winnen zelfs iets. 

Wij verliezen niets, wanneer zij in de ge- 

schiedenis ook slechts menschelijke getuigen 
zijn, zoo als Jezus hen zelf voorstelt (°), 

terwijl Hij hunne getuigenis van de getuige 
nis des H. Geestes onderscheidt. Is het niet 

zoo? Wij gebruiken hunne geschiedenis van 
het leven, den dood, de wonderen en de 

opstanding van Jezus, tegen Joden, Deis- 
ten , Naturalisten, ten bewijze, en‚ zoo als 

wij gelooven , ten overtuigenden bewijze van 

de waarheid van den Christelijken Gods- 

dienst, zonder daarbij hunne ingeving te 

veronderstellen: ja zelfs, wanneer wij ons 
zelve van de waarheid van den Godsdienst 

willen overtuigen , beschouwen wij hen al= 

leen als menschelijke getuigen, en maken 

niet den cirkel in het bewijzen, dat wij ons 

bij ons zelve beroepen op de Goddelijke in- 

geving der daadzaken, Wat verliezen wij 
dus, wanneer wij hen, met betrekking tot 
daadzaken altijd zoo beschouwen? Daar- 

entegen winnen wij, voor de overeenstem. 

s ming 

Cr) Verg. Joän. XV: 26, 27, 
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ss ming der Evangelisten veel, wanneer wij 
3, kunnen toegeven „ dat soms een van hen ge« 
ss dwaald heeft, en vooral , dat Joannes soms 
ss iets, hetwelk zij, die vóór hem hebben 
ss geschreven , niet zoo juist verhaald hebben 

s verbeterd heeft, De sterkste tegenwerpin— 
s gen tegen den Godsdienst, en die het moei= 
ss jelijkste zijn om op te lossen, zijn altijd ge- 
ss weest, dar de Evangelisten elkander hier en 
„ daar tegenspreken, en de van Lessing uitge= 
s geven fragmenten der Wolfenbuttelsche Bie 
3, bliotheek dringen het meest op deze tegen- 
s werping aan. Doch zij komt op niets uit, 
s zoodra men dezelve slechts niet door het 
» aannemen van de Goddelijke ingeving der 

s, Evangelien, bij geschiedkundige zaken, in 

9) iets groots verandert (s ).”” 

Dit gevoelen intusschen is ver van tot hier= 
toe algemeen te zijn aangenomen, immers in 
ons land, Vrij algemeen in tegendeel schrijft 
men, immers bij ons, aan de Evangelisten 
eene meerdere en hoogere mate van geloofs 
waardigheid toe, dan aan andere, ook de gee 

loofwaardigste , geschiedschrijvers, ten gevolge 

van eene hoogere, Goddelijke leiding, welke 
zij, bij het boeken hunner verhalen, zouden 

hebben genoten. - 
Hec 

(5) Verg. ook Príiest/y, Zie zoo even a. pl. 

E a 
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Het zij mij geoorloofd dit gevoelen hier. eert, 
weinig breeder uit een te zetten, metde bewijs 

zen, welke voor hetzelve kunnen worden aan= 
gevoerd, 

De H. Schrijvers genoten, in het schrijven 

der Bijbelboeken, eene ‚hoogere leiding van 
God, door zijnen H. Geest, diemen ingeving, 
(inspiratio } pleegt te noemen (#). Paulus ges 
tuigt dit van de schrijvers van de boeken des 

O. V. in het algemeen (u), en Petrus van de 

Profeten in het bijzonder, bij het doen hunner 
voorspellingen (yv). Deze hoogere leiding. 

genoten ook, naar de toezeggingen door Jezus 
aan hen gedaan (w), de Apostelen. «Onder. 
dezelde stonden dus ook Mattheus en Joännes „ 
die beide Apostelen van Jezus zijn geweest. 

Ook Markus en Lukas, schoon niet tot het 

gezelschap der Apostelen behoorende, warert, 
van deze hoogere leiding niet verstoken. Door 

dezelve werden dus al de Evangelisten niet al- 

leen bestuurd, wanneer zij spraken , maar ook 

wanneer zij schreven met betrekking tot de zaak 

van 
CEE Meyer, de inspiratione S.S. sect. a, Doe: 

derlein, Inszit, Theol, Christ. S. 30e Schleusner in voce 

Ésónveugog. 

(u) Zie 2 Tim, III: 16, 
(Cv) Zie 2 Petr, I: on. 
Cw) b.v. Joän, XIV: 16, 17, 25 vele XV: zl 

XVI: 121 5e 

& 
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van den Godsdienst, en wel zoo, dat zij in 

alle waarheid werden geleid en voor dwaling 

bewaard. Hunne berigten van het leven en 

de gesprekken van Jezus moeten daarom door 
ons als onfeilbaar worden beschouwd, en zij 

bevatten uit dien hoofde, als gedenkschriften, 
eene meerdere mate van geloofwaardigheid, 

dan men aan eenig ander geschiedschrijver kan 
toekennen. 

Ten betooge van dit gevoelen beroept men 
zich op verscheidene bewijzen, van welke ik 
de voornaamste zal opgeven. 

Vooreerst, wanneer Paulus aan de schriften 

des O, V. de getuigenis geeft, dat zij van God 

zijn ingegeven, zondert hij daarvan de geschied- 
kundige boeken, die zulk een aanmerkelijk ge- 
deelte van hetzelve uitmaken, niet uit; en 

er ís dus ook geen reden, om de geschied- 

kundige boeken des N V. van het voorregt 
der ingevinge uit te sluiten. Integendeel er is 
alle reden, om vast te stellen , dat God de gee 

schiedkundige Schrijvers des N. V. piet minder 

met de leiding en besturing van zijnen H. Geest 

hebbe begunstigd, dan die des O. Verbonds, 
Vervolgens de beloften, door Jezus aan zijne 

Apostelen gedaan, dat Hij hen, door zijnen 

Geest, in alle waarheid zoude leiden, zijn zeer 

algemeen, betreffen hunne gansche prediking 

en alle hunne pogingen tot verbreiding en ver= 
E 3 | de. 
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dediging van zijnen Godsdienst, Daar het hiers 
bij nu voornamelijk aankwam op het verhalen 
van hetgeen met hunnen Meester was geschied 

en door Hem geleerd (x), gedurende hunne 
omwandeling met Hem , hebben zij hierbij dan 

ook zeker de hun toegezegde leiding van den 
H. Geest genoten : niet alleen, wanneer zij 
sprekende , maar ook , wanneer zij schrijvende 

de leer en lotgevallen van ‘hunben Meester ver- 
haalden. 

Ten derde, wat in het bijzonder de daon 

Jezus, gedurende zijne omwandeling, gevoer- 
de redenen betreft, uitdrukkelijk was het door 

hunnen Meester aan de Apostelen beloofd, dat 
de H. Geest , dien Hij hun zoude zenden van 

den Vader, hen alles zoude leeren , maar ook 

hun indachtig maken alles, wat Hij hun, gee 

du- 

Cx) Blijkens al, wat wij daarvan vinden opgetee- 

kend in de Handelingen der Apostelen, bestond hunne 

prediking, voornamelijk, in eene vermelding van de 
torgevallen van hunnen Meester, Omdat die den hoofde 

inhoud van hunne prediking moest uitmaken, achtten 

dan ook de Apostelen; bij de verkiezing van eenen ane 

deren in de plaats van Judas, het noodig, dat er zulk 

een gekozen wierd, die behoorde tot de mannen, die 

met hen omgegaan hadden al den tijd, in welken de 

Heer Jezus onder hen in- en uitgegaan was, beginnen= 

de van den doop van Joännes, Verg. Hand, I; 21; 22e 
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durende zijn verkeer met hen, gezegd had (9) 
Sluit men Markus en Lukas, als geene Apos- 
telen geweest zijnde, van deze zijne toezegging 

uit, en beweert men met Michaëlis (z), en 

die hem hieria zijn nagevolgd, dat men op 
hen de belofte des H. Geestes, door den Heer 
aan zijne jongeren gedaan, niet kan toepassen : 

men voert daartegen aan, dat Markus naar de 

getuigenis der Kristen-oudheid zijn Evangelie 
onder opzigt van Petrus, en Lukas het zijne 
onder opzigt van Paulus geschreven hebben; 
dat Markus en Lukas medehelpers van de bei- 

de genoemde Apostelen in de prediking van het 

„Evangelie zijn geweest, en dat de leiding van 

den H. Geest ook aan de medehelpers der 
Apostelen is beloofd en geschonken (a). 

Tegen alle deze bewijzen voor de hoogere 

leiding en ingeving des H. Geestes, die de 

Evangelisten, bij het te boek stellen hunner 

berigten van het leven van hunnen Meester, 

zouden hebben genoten, merkt men wel aan, 

dat, immers de Apostelen, als oor- en oogge. 

tuigen van Jezus gesprekken en lotgevallen, 

gee- 

(Cy) Joän. XIV : 26. 

(Cz: Zie zijne Gesch. van de begrav, en opstand, t‚ a, pl 

en Einleit. in die Schrift, des N.B. $. 15. 

Ca) Vergel. D. C. van Voorst, Markus en Lukas 
verdedigd. Se 13 volgg. 

E 4 
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geene hoogere leiding of ingeving van den He 

Geest behoefden, om hunne levensberigten 

van den Verlosser geloofwaardig op te-stellen, 

omdat zij daartoe alleen noodig hadden zichte 

herinneren hetgeen zij zelve, gedurende hun 
verkeer met Jezus, hadden gezien en gehoord, 

en hetwelk hunne aandacht genoeg had getrof= 

fen, om het nooit weder te vergeten. En, wat 

Markus en Lukas betreft, dat, zoo zij al 
zelve niet gemeenzaam met Jezus hebben om- 
gegaan, zij genoeg in de gelegenheid waren, 

om, bij oor- en ooggetuigen, voldoende be- 

rigten aangaande de lotgevallen van den Vere 
losser in te winnen, zoo dat zij geloofwaardig 
genoeg zijn leven konden beschrijven, 

Doch men heeft ook wat men hierop ant- 
„woordt. Men merkt, namelijk, rot wegneming 

dezer bedenking, op , dat, zoo al de Evange: 

listen niet volstrekt eene hoogere leiding bee 

hoefden, bij het beschrijven van her leven en 

de lotgevallen van Jezus, zulk eene. leiding 
hun echter daarbij van niet weinig dienst kon- 

de zijn: als bij voorbeeld, om zich gemakke- 

lijk en duidelijk te herinneren hetgeen zij 
van hunnen Meester gezien en gehoord had= 
den; om eene goede keuze te doen uit zijne 
menigvuldige daden en gesprekken; om, op 

eene behoorlijke wijze in schrift te stellen, 
wat zij wilden verhalen, hetgeen hun, die zee, 

ker 
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ker niet zeer geoefend waren in het schrijven, 

anders ten minste niet zeer gemakkelijk moest 

vallen enz. Dat de Goddelijke leiding en in- 

geving door den H. Geest zich regelden naar 
den aard der zaken, die de H. Schrijvers te 

boek stelden, zoo dat dezelve voor de Evan- 

gelisten , bij het beschrijven van het leven van 
Jezus, alleen daarin zal hebben bestaan, dat 

bun indachtig werd gemaakt, wat zij, met 

eigen oogen, in hunnen Heer gezien, of, met 

eigen ooren, uit zijnen mond gehoord hadden, 
of uit den mond van andere geloofwaardige 

getuigen, en dat benne gedachten bepaald 

werden bij datgene, wat zij, uit zoo vele bij= 

zonderheden, moesten te boek stellen (4). 

Eindelijk , dat derhalve de Goddelijke leiding 
en ingeving door den H. Geest de Evangelisten 

niet tot enkele werktuigen hebbe gemaakt, 

maar hen alleen op zulk eene wijze hebbe ge-« 

holpen en bestuurd, dat zij, bij het gebruik 

van eigene herinnering en nadenken, van ei« 
gene wijze van beschouwen en verhalen, echter 

zeker wisten , wat en hoe zij schrijven moes 

ten. 
Wan- 

(5) Dat het denkbeeld van ingeving in zulk eene 

ruimte kan worden genomen, heeft onder andere eok 

aangenomen Mfuntinghe, Theologia Christ. $. 82. Ver 

gek ook Egeling, 1. kl, ade de bl. 6ro volge 

E 5 
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Wanreer wij ‘dus aan de Evangelisten, in 
het beschrijven van het leven en de lotgevallen 
van Jezus Christus, geloofwaardigheid toeken= 
nen, geven wij daarmede te kennen, dat zij 
hetgeen zij verhalen wel hebben geweten, en; 
zoo als zij het hebben geweten, ook hebben 
verhaald ; en dat zij daarin zijn geholpen en be- 
stuurd door eene hoogere leiding van den He 

Geest, die hen, boven andere geschiedschrij= 

vers, heeft in staat gesteld, om hunne ievens- 
berigten van Jezus onzen Heer zoo in te rigten 
en te beschrijven , dat zij voor ons de meest- 
mogelijke zekerheid hebben , en wij er ten vol- 

Te staat op kunnen maken, Dat nu deze hun- 
ne geloofwaardigheid, als geschiedschrijvers 
in het algemeen, als heilige schrijvers in het 
bijzonder , met het verschil in hunne verhalen , 

zoo als dat boven is bevonden en verondersteld 
te bestaan, niet bestaanbaar kan worden ge- 

acht, is, in vroegeren en lateren tijd, door 

velen beweerd , die min gunstig over de schrif- 
ten des Bijbels plegen te denken Vele van 

hen kan men opgenoemd vinden «bij onderschei- 
dene schrijvers, welke er meer opzettelijk hun 

werk van hebben gemaakt om de Bijbelsche 
„schriften te verdedigen tegen de beschuldiging 

dat zij tegenstrijdigheden zouden bevatten (€). 
Hun: 

Cc) Ik noem hier alleen van Hamelsveld, Bijbe verd, 

ade deel, luzonderheid heeft ook van het verschil, 

en 
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„Hunne redenering komt hoofdzakelijk hierop 

neêrs wanneer wij onderscheidene geschied= 
schrijvers, welke ons dezelfde gebeurtenissen 

hebben geboekt, voor geloofwaardig zullen 
houden in hunne berigten , dan moeten hunne 

verhalen onderling overeenstemmen , zoo, dat 

zij niets met elkander strijdigs bevatten, im- 
mers met betrekking tot bijzonderheden van 

eenig aanbelang. Bevatten zij zulke tegenstrij= 

digheden, dan moet men, of hen allen voor 
niet geloofwaardig houden, of den eenen mine 

der dan den anderen, Daar nu in de levens- 

berigten van Jezus, ons door de Evangelisten 
geboekt, nier alleen veel verschil wordt ge- 

vonden , maar ook veel tegenstrijdigs, kunnen 
wij hun, als geschiedrijvers, den lof van ge- 

loofwaardigheid niet geven. 
Allerminst kunnen wij hen houden voor zul- 

ken ‚ wier geloofwaardigheid zoude verzekerd 
zijn door hoogere leiding en ingeving van den 

H. Geest. Indien zij trouwens zulk eene lci= 

ding en ingeving mogten hebben genoten, zou 

deze hen niet alleen geheel onfeilbaar hebben 
moe- 

en een aantal vermeende tegenstrijdigheden tusschen 

_de verhalen der Evangelisten zich bediend, tot bestrij- 

ding van de geloofwaardigheid van Mattheus, Merkus 
en Joönnes, Evanson, in zijn boek, getiteld the diss 
sonance of the four generaliy received Euangelistse 
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moeten ‘gemaakt, tot in de, minste bijzonder= 
Feden, maar hen zelfs ook dezelfde zaken ge- 
heel op dezelfde wijze doen verhalen; en het 
menigvuldig verschil , hetwelk wij nu bij hen 
aantreffen , onmogelijk hebben gemaakt. - 

Sommige van ben, welke op deze wijze res 

deneren, ontkennen dan ook niet alleen, dae 
de Evangelisten aanspraak kunnen maken op 

geloofwaardigheid , maar plegen zelfs zeer 
verachtelijk van de door hen geboekte levens= 

berigten van Jezus te spreken, en dezelve te 

beschouwen als verwarde, kwalijk zamenhan= 

gende opstellen van onkundige mannen, of 

kwalijk afgerigte bedriegers , geheel buiten 

staat tot het vervaardigen van eenig goed en 
welgeregeld geschrift ( d). 

Doch onderzoeken wij hunne wiene 
naauwkeurig en onpartijdig, dan bevinden wij, 

dat dezelve van allen grond beroofd i is, en dat 

het boven opgegeven en het verondersteld ver 
schil in de onderscheidene verhalen, ons door. 

de Evangelisten van de levensbijzonderheden 

van hunnen Meester gegeven (e), derzelver 

gee 
(Cd) Zoo verachtelijk spreekt ook ‚ ten minste van de 

Evangeliën van Mattheus, Markus en Joännes, Evan= 

son 1,1, op verscheidene plaatsen. Verg. be Vv. ps 239” 

FÓs CI2, 234 enzo b 

Ce) Ik zwijg hier van alle verschil in gelijkschijnen= 
de 
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geloofwaardigheid geenszins in den, weg staat 

hetzij wij hen beschouwen. als. geschiedschrij- 

vers in het algemeen, hetzij wij hen in, her: 

bijzonder aanmerken als H. Schrijvers , die eene 

hoogere leiding en ingeving van den H. Geest. 
hebben genoteû. Ik: vleije mij ‚> dat de vol- 
gende aanmerkingen dit overtuigend „ aan elken 
onpartijdigen, zullen doen blijken: aan. elken- 
onpartijdigen zeg ik, trouwens ik acht hets 
zoo niet onmogelijk, ten minste zeer na-aan 

het onmogelijke grenzende , zulke , die, uit voor= 

zijn, om, derzelver. veronderstelde. gebreken 

op te sporen en breed uit te meten, te over- 
tuigen, dat hunne ongunstige denkbeelden van 
den Bijbel ongegrond zijn; daar ten minste. bij 

velen hunner, de bron en oorzaak der kwaal 

meer in het hart, dan in het verstand , te zoe- 

ken is, 

Op den voorgrond zet ik, dat hier alleen 
gehandeld wordt over verschil, niet in hoofd. 

zaken en belangrijke voorvallen, welker. vers 

halen, bij de onderscheiden Evangelisten , te- 

gen elkander zouden staan, als Ja en Neen, 

of 

de gebeurtenissen, ons door de Evangelisten verhaald , 

daar het van zelf spreekt, dat hieruit geene. bedene 
kingen tegen de geloofwaardigheid van hunne verhalen 
kan. worden ontleend, 
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of zoo geheel onderscheiden zijn ingerigt, dát 
men in die verhalen dezelfde gebeurtenis niet, 

of _naauwlijks zou kunnen herkennen. Er 
wordt hier alleen gehandeld over verschil in bijs 
omstandigheden en bijzonderheden. van minder 
aanbelang. Trouwens ik meen, dat er geen 

ander verschil in de verhalen der onderschei= 

den Evangelisten van gelijke gebeurtenissen, 
op voldoende en overtuigende gronden (Cs), 

kan worden aangewezen. Al het boven opgee 

geven en veronderstelde geschil is dan ook van 

dezen aard, en de uitgeschreven Prijsvraag ver- 

langt ook niet meer, dan het onderzoek, of 

zulk verschil der geloofwaardigheid van de 
Evangelisten in den weg sta. 

Beschouwen wij nu de Evangelisten in ’ al- 

gemeen als geschiedschrijvers , dan zullen wij , 
de zaak onpartijdig beoordeelende, zeer ligt 

bevinden , dat hunne geloofwaardigheid, als 
zoodanige , door zulk een verschil , geheel niet 
wordt weggenomen, of zelfs eenigzins bena- 
deeld, maar veeleer integendeel gestaafd, Het 

volgt 

Cs) Ik voeg er dit uitdrukkelijk bij, omdat velen 

thans zeer genegen schijnen, om Zeer verschillende 

gebeurtenissen uit het leven van Jezus, bij den min. 

sten schijn van eenige gelijkheid, hoe ver. gezocht 

ook, zonder grond, voor dezelfde te verklaren, Doch 

hiervan vervolgens nadere 
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volgt toch uit den aard der zake, dat, wan- 

neer twee of meer meuschen dezelfde zaak , 

onaf hangelijk van elkander, niet alleen mondee 
ling, maar ook schriftelijk , verhalen, er zulk 
een verschil als het hier bedoelde, tusschen 
hunne verhalen moet plaats hebben , ook schoon 

zij oor- of ooggetuigen waren. Elk mensch 
toch heeft, natuurlijk, of door gewoonte, 

zijne onderscheidene wijze van waarnemen en 
opmerken. Kleine omstandigheden zijn daarene 

boven niet geschikt, om de aandacht der ge- 
tuigen, op dezelfde wijze, tot zich te trek 

ken. Hetdeel, hetwelk men ín de gebeurtenis 
heeft, of neemt, duizende kleine omstandig= 

heden van tijd, plaats enz. kunnen haar op zeer 
verschillende wijzen, immers wat de mindere 

bijzonderheden bertreft , doen beschouwen , door 
verschillende personen, die bij dezelve tegen- 

woordig zijn. Van zelf moet het dus vol- 
gen, dat dezelfde gebeurtenis altijd, door twee 
of meer menschen, die onafvankelijk van el- 

kander verhalen, eenigzins verschillend wordt 

verteld of beschreven. Zoo bevinden wij het 

dan ook altijd in het gemeene leven, bij de be- 

rigten ons, door verschillende personen, van 

dezelfde zaak, mondeling, of in geschrift, 

gegeven. De regter moge een aantal oor-en 
ooggetuigen van dezelfde daadzaak verhooren, 

hij zal altijd eenig verschil in hunne getuige- 

nis 
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missen vinden, »„Zoodra,;twee of meer vriendeng 
„of bekenden; ons een berigt-geven van dezelf. 
„de. gebeurtenis, door hen-bijgewoond,.of van 

‚ zulke, die dezelve bijwoonden „door hen ont= 
vangen „ zullen wij bemerken, dat de--een om. 
standigheden verhaalt, door den anderen over 
geslagen; de een zich van-andere woorden be- 
dient, dan de ander, en “wat -diergelijkeafwijs 
kingen meer zijn, « Van hetzelfde voorval vin= 

„den wij, -bij onderscheidene schrijvers, steeds 
berigten, welke, in vele opzigten, uitëenloos 
pen, Niemand intusschen ‚is dwaas genoeg, 

‚daarom te vermoeden, dat gebrek-aan geloof- 

waardigheid. de oorzaak isvan. dit verschil. 

=„Noch aan onkunde van den waren -toedragt van 
„zaken, noch aan kwade trouw „-schrijven. wij 

hetzelve toe, maar wij leiden het af uit den 
aard der zake, welke niet toelaat „dat er ge- 

heel geen verschil zoude plaats hebben. Wan- 
neer, bij voorbeeld , een regter er anders over 

mogt oordeelen , zou hij gevaar. loopen „ bij 
elk getuigen-verhoor , de opgeroepene getuigen 
ket grootste onregt en grove beleedigingen „aan 

te doen, en elk zou hem ongeschikt keuren. tot 

zijn post. En zullen wij dan der Evangelisten 
geloofwaardigheid verdenken, omdat er in hun: 
ne verhalen verschil plaats heeft j “hetwelk , 
uit den aard der zake, in dezelve moet gevon: 

den worden? Wij doen hun dan zeker onregt, 
het- 
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hetwelk wij ons wel zouden wachten; niet al- 

„Jeen aan andere Geschiedschrijvers, welke ons 

een aantal kleinere en grootere. verhalen hebben 

“geboekt; aan te doen , maar, hetwelk -wij 

ons niet zouden veroorloven tegen eenigen 

mensch, wie dan ook, vän welken wij berigt 
van eenig voorval ontvangen mogten (#.) En er 
istoch wel geen reden, om zoo zeer tegen de 

Evangelisten ingenomen te zijn; maar veelêer ; 

om ons te verwonderen over de eenstemmige 

“wijze ‚ waarop zij dezelfde gebeurtenissen door 

gaans verhalen. Zelfs dan, wanneer één en de- 
zelfde persoon; bij monde of. in geschrifte, 

ééne en dezelfde zaak verhaalt; zullen wij-niet 
zelden gelegenheid vinden, om zoodanig vers 

„schil in zijne verhalen op te merken, als wij 

hebben bevonden in de berigten, ons door de 
Evangelisten van Jezus leven gegeven. « Nie- 
mand zal daarom zijne geloofwaardigheid in 
twijfel trekken, De regter alleen mogt misschien 
uit zoodanig verschil aanleiding nemen, om 

den getuige, in wiens verklaringen hij hetzel= 

ve opmerkte, nader over een en ander punt te 

hooren: maar bij zulk een nader onderzoek zal 

het 

Cr) CH, Wetstenii, hibelli ad crisin et interpretatio- 
ner NT, edita Svmlrro, p. 140. Michuëjis, Einle 

g.th. s. 978. Priestley, preface , Pp. Je 

F 
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het dan ook zeker dikwijls genoeg blijken , daf 
ef alleen schijnbare, geene wezenlijke tegen- 
strijdigheid tusschen de verklaringen; van dert 
getuige op onderscheidene tijden gegevens 
plaats heeft. En wij zouden, zonder de Evan-_ 

gelisten nader te kunnen hooren, terstond hun= 
ne geloofwaardigheid verdenken, om het vere 
schil in hunne berigten? Neen, elk, die de= 

zelve redelijk wil behartdelen , moet door ver= 
klaring, gissing, of op eenige andere wijze, 
hunne verhalen zoeken overëen te brengen , 

zoo lang het mogelijk is; en daarbij onder het 
oog houden, dat hij geen oof- of ooggetui- 
ge van het door hen verhaalde is_ geweest, 
en dat de Evangelisten zelve zeker menige op- 
lossing van zwarigheden en bedenkingen, ont- 
feend van het verschil in hunne verhalen, zou 
de kunnen geven, die den lezeren en uitleg» 
geren van hunne verhalen zelfs niet in de ge 

dachten komen (u). 
„Mogt het intusschen schijnen, dat er even= 

wel, in allen gevalle, meer verschil tusschen 
de verhalen der Evangelisten plaats heeft, dan _ 
tûsschen de berigtên, ons door andere geloof- 
waardige schrijvers van gelijke gebeurtenissen 
gegeven, ik antwoorde hierop, met Michaë-. 

liss 

Cu) Verg. Michaëlis , Einleits x.th. s. 881. 



EVANGELISCHE VERHALEN. 83 

js CH): jj de oofzaak , dat dit zoo schijnt; 
5 is niet in de Evangelisten te zoeken, maar 
El daarin, dat huúnne geschriften door zoo ve- 
ò MA, en zóo ópmerkzaam gelezen worden. 
‚ Waût niet slechts duizende, maar millioerie 

„ van menschén lezen de Evangeliën opmerk« 
$, zaam, en vergelijken den eenen Evangelist 

s) met den anderen; daar integendeel schiet 

3, niemand de verhalen van let gemeetie leveri 
„> zorgvuldig vergelijkt, en met betrekking tot 
j, geschiedkundige schriften, slechts nu en dari 
;, Een oordeelkundig beoefenaar der geschiede- 

5, nis deze moeite op Zich neemt ” 

Verder, zelfs Zulke afwijkingen, ‘zlk ihders 

daad niet overeen te brengen verschil, als wij 
boven hebben verondersteld , gscbos niiet als 
bewezen toegegeven) dat deden de berig- 
ten der Evangelisten zoude plaats hebben; kan 
aan geschiedschijvers hunne geloofwaatdigheid 
hiet benemen, of ons eenig tegt geven; om het 

door hen Werhale als een verdichtsel te bez 
schouwen. Het spreekt van zelf, dat; wanneer 
onderscheidene geschiedschrijvers in hunne be- 
rigten aangaande dezelfde gebeurtenissen op den 
dûur verschilden en elkander tegenspraken, niee 
alleen in bijomstandighèden; maar ook met be- 

| trek- 

Cy) Zie vtaarst aâng. pl. 
ke 

F 2 
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trekking tot zulke bijzonderheden, welke tot | 

het wezen der gebeürtenis behoorden, wij he 
alle niet voor geloofwaardig zouden kunne 
houden, Hun verschil zou aanleiding geven, 
6m oordeelkundig te onderzoeken naar gron- 
den, op welke wij uitspraak zouden kunnen 
doen, of gissingen maken omtrent huntie meef. 
dere of mindere geloofwaardigheid. Bij die 
ondefzoek zouden wij kunnen bevinden, of dat 
het hun allen gelijkelijk aan de vereischte ken- 
merken van geloofwaardigheid ontbfak, of, 
dat de een, over het geheel , meer dan de an- 
der van die kenmerken bezat, of dat de een het 
eene gedeelte der geschiedenis, en dé ander 
weder een arider gedeelte meer geloofwaardig 
verhaald had. Doch zelfs aanmerkelijk en door- 
gaans niet overeen te brengen verschil zou ons 
nog niet doen besluiten, dat wij regt hadden, 
om de verhaalde gebeurtenissen geheel voor 
verdichtsels te verklaren. 

Verschil, of zelfs strijdige betigten alleert 
Ómtfent sommige bijomstandigheden van min- 
der aanbelang geven ons, wanneer wij dezelve 
aantreffen bij hen, die ons dezelfde gebeurtenissen _ 

verhalen, alleen regt, om vast te stellen, dat, of 
de een, of de ander zich, op de eene of andere 

wijze, omtrent deze bijomstandigheden heeft 
vergist; waarvan een aantal redenen kunnen 

worden opgegeven, welke ons evenwel geen 

grond 
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grond geven, om de geloofwaardigheid der be- 

rigtgeveren in twijfel te wekken, veel min te 

ontkennen. 

Zoo er dus al zulke strijdigheid tusschen de 

verhalen der Evangelisten bestond, als wij bo- 
ven hebben verondersteld, zouden wij daarom 

hunne geloofwaardigheid niet behoeven op te 
geven. Alleen zou er uit blijken, dat zij in 

de mogelijkheid waren geweest, om zich te vers 
gissen omtrent kleinigheden. Het zou ons aan- 

leiding geven om te onderzoeken, wie van hen 
tot in kleinigheden, het meest naauwkeurig is 

en het veiligst door ons kan worden gevolgd, 
Dien van de vier, van wien wij mogten meenen 

te bevinden, dat hem dien voorrang toekwam, 

zouden wij tot grondslag kunnen leggen, bij hee 
vervaardigen van eene overeenstemming (her- 
monie ) van hunne verhalen. Doch de berig- 

ten van allen zouden wij, over het geheel, ais 

geloofwaardig moeten blijven beschouwen „ ten 

zij andere, en meer voldoende, redenen ons dig 
beletten. 

„Schoon men zich dus ook mogt meenen ge- 

noodzaakt te zien, om toe te geven, dat Luk:s 

het eene of andere voorval uit de geschiedenis 

van. Jezus voorstelle, als op eenen anderentijd 
gebeurd, dan Mattheus ons verhaalt; of dar 

„Markus, omtrent de juiste plaats van het voor- 
gevallene, werkelijk verschille van beide; af 

F 35 dat 
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dat Joännes, gelijk sommige meenen, bij het 
overzien der verhalen van de drie andere Eivans 
gelisten , welke vóór hem hebben geschreven, 
eenige kleine feilen in hunne berigten zou hebben 
verbeterd, de waarheid der Evangelie-geschies 

denis zou daardoor voorzeker niet wegvallen (4), 
Of men er uit zou kunnen besluiten, dat 

alle de Evangelisten, of in het bijzonder Mar- 
kus en Lukas, bij het vervaardigen hunner le- 
vensberigten van den Verlosser „ geene hoogere 
leiding, geene ingeving van den H. Geest, 
zouden hebben genoten, zal straks nader wor 
den onderzocht. 

In de derde plaats. Te regt wordt dock 
Ernesti (x ) aangemerkt, dat verschil in som- 

mige omstandigheden ook uit dien hoofde de 
geloofwaardigheid der Evangelisten geenszins 
in den weg staat, omdat dit verschil ons zou 

beletten, naar hunne verhalen ons een regt 
denkbeeld en volledige voorstelling van het ge- 

beurde te vormen. Het behoort trouwens wel 
tot 

(Cw) Verg. Michaëlis, Einkit, a.th. s. 893 folge 
Egelirg , te a. pl. bl. 589e Kuinoel, ad Matth. XX: 30. 

en Hess, Umriss und Grundsätze des Bibl, Geschichtst, 
$. 39. im Biblioth. der H. Gesch. 1 the 

Cx) Zustit. interpr. N.T. pe Ie s. II. c46. 6.5, et 

cf. Morus Herm, IN,T. pe2. Pe 26 seqq. Ut et ejus de- 

fensionarrationum N.T, insert. Dissert, Theol, dh 
vol, te Ps 5 seqg. et p‚ 18 scqde 
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tor een regt denkbeeld en volledige voorstelling 

van eene gebeurde zaak „ dat wij alle hare deelen 
kennen, Maar wij moeten niet meenen, dat.ons 

dan eerst alle de deelen van eenig voorval 
zouden bekend zijn, wanneer wij, ons hebben 

bekend gemaakt met volstrekt. alles, wat tot 
hetzelve heeft behoord, zelfs. geene de min- 

ste, hoe weinig beduidende omstandigheid dan 
ook, uitgezonderd, Hij, die dit zoude willen 
staande houden , zou iets onmogelijks vorde- 

fen, en uit het oog verliezen, dat hij wel 

nooit eenig verhaal zoude kunnen verkrijgen, 

of geven van eenige gebeurde zaak, hetwelk, 
beoordeeld naar zijne eigene vordering, volle- 

dig zoude kunnen heeten, en daarom zijn ge- 
doof verdienen, «Wij kunnen ons uit een ver- 
haal een genoegzaam duidelijke en volkomene 
voorstelling van eenige gebeurtenis vormen, 
wanneer wij ons naar hetzelve eene geheele 

daadzaak kunnen voor den geest brengen, aan 

welker voorstelling niets ontbreekt, hetgeen 
noodzakelijk kan worden geacht, om haar te 
begrijpen en voor te komen, dat wij haar 
niet voor eene andere houden , dan zij waarlijk 
is geweest. Sommige bijomstandigheden kun- 

nen dus, of geheel overgeslagen , of zelfs 
eenigermate anders, dan-zij zijn. voorgevallen, 
verhaald worden, zonder nadeel toe te-bren- 
gen aan de geloofwaardigheid van het verhaal, 

F4 vor 
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voor zoo ver die afhangt van deszelfs volle- 
digheid. Het verschil, hetwelk wij bij de 

Evangelisten hebben aangetroffen «en veronder- 
steld, kan ons derhalve ook niet beletten hun- 
ne berigten volledig genoeg te achten, om de- 

zelve voor geloofwaardig te houden. En wat 
zoude ons beletten den eenen Evangelist, wel- 
ke minder omstandig en naauwkeurig mag heb- 
ben verhaald, uit den anderen aan te vullen, 

zonder hem daarom van minder geloofwaardig - 
heid te beschuldigen? Bij het vergelijken van 
Livius met Dionysius van Halicarnasse of Po. 

Iybius, van Merodotus , Fhucydides en Xeno 
phon met Diodorus Siculus, bevindt men im 
mers ook, dat, hetgeen de een korter ver 

haalc, door den anderen breeder en naauwkeu- 
riger is geboekt, men vult den eenen aan uit 
“den anderen, maar men verwerpt daarom niet, 

als ongeloofwaardig, hem, die korter en min- 
der naauwkeurig, tot in de kleinste bijzonder. 
heden, verhaalt, terwijl men uit zijne berig- 

ten zich in allen gevalle, eene genoegzaam 
duidelijke en volledige voorstelling kan vormen 
van de hoofdzaak van het gebeurde. 8 

Ten vierde, zoo men niet mogt willen toe- 
geven, dat verschil van dien aard, als wij bij 

de Evangelisten hebben aangetroffen, of ver- 
ondersteld te bestaan, hunne geloofwaardigheid 
geenszins in den weg staat, zoude men zich go« 

nood- 
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noodzaakt zien , om alle geloof aan de geschies 
‘denis van vroegeren eu laterentijd op te ge- 
ven, en te moeten erkennen, dat er geene-ge- 

foofwaardige aren en in her geheel 
ne 

„Men weet, dat sommige oordeelkundigen 
en wijsgeeren zoo ver zijn gegaan „dat zij schier 

alle geschiedkundig geloof geheel op losse 
schroeven hebben gesteld, door, zelfs-aan de 
meest geachte geschiedschrijvers, den lof der 
geloofwaardigheid te betwisten (9 )s- 
Hoe weinig voldoende de gronden zijn, -op 
welke zij hunne redeneringen hebben gebouwd, 

en hoezeer dezelve, op de overtuigendste wijs 
ze, door onderscheidene Geleerden, zijn weder- 

legd, zeker zoude men evenwel „ met hen; -al- 
le vroegere, en zelfs de latere, geschiedenis 

moeten in twijfel trekken , wanneer men-zoo- 

danig verschil, als er in de verhalen der Evan- 
gelisten door ons is gevonden, of veronder- 

steld, wilde laten gelden als een bewijs, dat 
zij niet geloofwaardig zouden zijn in het verha- 

len. Daar is toch wel geene geschiedenis van 

eenigen omvang, door verschillende schrijvers 
geboekt, of even zoodanig verschil wordt in 

han 

Ca) Cf. Ernesti , prolus. 1. S 5. en Hamelsy, Bijb. 
verd, Zesde deel bl. 134. ge 

F5 
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hunne berigten aangetroffen. Ja tusschen dâ 
meest geloofwaardig erkende geschiedschrijvers 

van vroegeren en lateren tijd, die ons gelijke 
gebeurtenissen hebben geboekt, bestaat veel 

grooter en minder te vereffenen verschil, dan - 
tusschen de verhalen der vier Evangelisten. 
Een en ander voorbeeld uit geschiedschrijvers. 
van den ouderen en nieuweren. tijd vindc men 

aangehaald door Michaëls en Priestley Cz )t 

En deze voorbeelden waren ligt te vermeerdee 
ren, met een overgroot aantal „ uit Zweydides, 

Polybius, Livius, Suetonius, Tacitus en an= 

dere Grieksche en Romeinsche Schrijvers, voor. 
wier getrouwheid in het verhalen de beste bee 
wijzen zijn. Uit de latere geschiedboeken wae 
re er een niet minder groot aantal bij te voegen. 

Doch niemand, die ooit eenig werk gemaakt 

heeft van eene oordeelkundige beoefening der 
geschiedenis, zal er een oogenblik aan twijfes 
len, of de menigte van zulke voorbeelden ig 

schier talloos. Ja wie, die met eenige aan= 

dacht heeft gelezen onderscheidene, geschied- 

kundige berigten van de jongste merkwaar= 

dige gebeurtenissen in ons werelddeel, en zelfs 
in 

(Cz) Zie Michaëlis, Einleit, ath. s, 894. Geschied, 
van de begravenis enz. bl, 23 volgg. van de voort 

Priestley, Pref. pe 12 foll, et cfe Mors Herme Ne Ze 

tom. 2. Pe, 28 segd. / 
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ja ons Vaderland, voorgevallen, weet niet, 
dater in dezelve niet weinig verschilin de op- 

gave van tijd en plaats enz. gevonden wordt. 

__Niemand intusschen „ die bezadigd oordeelt, 
zal om het verschil, hetwelk hij , of bij vroes 

gere, of latere geschiedschrijvers ontdekt , 

wanneer zij ons dezelfde zaken verhalen, ter- 

stond de waarheid van hetgeen zij ons berigten 

in twijfel trekken en ontkennen, dat hetgeen 
zij hebben te boek gesteld ooit zou zijn ge- 
beurd, Wie bezadigd oordeelt zal het zelfs niet 

ontkennen, of betwijfelen , dat zij geloofwaar- 

dige schrijvers verdienen te heeten ; wanneer 

daarvoor anderzins voldoende bewijzen zijn. Hij 

zal veelëer zoeken hunne verschillen , zoolang 
dit mogelijk is, door eene gunstige verklaring, 

of door waarschijnlijke gissing overeen te bren- 

gen. Waar hij dit vruchteloos beproeft, zal 

hij, vooral met betrekking tot oudere schrij- 

vers, geene zwarigheid maken te erkennen, dat 

zij zelve, wanneer zij konden gehoord worden, 

veelligt zeer goed in staat zouden zijn geweest, 

om de schijnbare tegenstrijdigheden in hunne 
verhalen weg te nemen of overeen te bren- 
gen; soms door eene zeer kleine opheldering, 

Of , waar hij meent, dat dit niet zou kun- 

nen geschieden , zal hij hun verschil niet, im- 
mers niet terstond, aan kwade trouw toeschrij- 

ven, maar veelêer aan vergissing uit gebrek 
aan 
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dn geheugen en oplettendheid of iets derges” 
lijks ontstaan, en hij zal gereedelijk toegeven , 
dat zulke ‘vergissingen niet onbestaanbaar zijn 
miet de gelooftwaardigheid van eenen geschied= 
schrijver, En waarom zouden wij dan hetzelf= 
de regt niet laten wedervaren aan de Evangelis- 
ten, in het beschrijven van de geschiedenis 

van hunnen Meester? Zoo wij billijk willen 
handelen, moeten wij gewis erkennen , dat hee 

verschil in hunne verhalen hunne geloofwaar= 
digheid geenszins in den weg staat, of wij 
moeten willen beweren, dat er in het geheel 
geene geloofwaardige geschiedschrijvers bestaan. 

Nog meer, Zulke geschiedschrijvers, bij 
welke wij gebreken ontdekken, welke ons om- 
zigtigheid aanraden in het aannemen hunner 
getuigenis, of ons voldoende redenen opleve- 

ren, om sommige hunner verhalen in twijfel 

te trekken, of te verwerpen, ontzeggen wij 

daarom nog niet aile geloofwaardigheid. Hoe- 
zeer men, bij voorbeeld , Merodotus miet mo= 

ge kunnen vwrijpleiten van overdreven vader-- 
landsliefde, lig:geloovigheid , bijgeloof en on- 
kunde van de natuur en de natuurlijke oorza- 

ken van sommige dingen; hoezeer deze gebre= 

ken niet weinig invloed hebben gehad op zijn 

geschiedschrijven , men zoude hem echter. on- , 

regt aandoen, wanneer men hem alle geloof” 

waardigheid wilde betwisten. Vecl zelfs van 

het: 



EVANGELISCHE, VERHALEN. 93 

hetgeen hij verhaalt, en vroeger weinig, geloof: 

waardig scheen, is door latere ontdekkingen 

nader bevestigd. {n weerwil van alle, minder 

of meer gegronde beschuldigingen , door vroes 

gere en latere Geleerden tegen hem ingebragt, 
blijft men hem dan ook steeds in vele opzigten 
houden voor eenen lof- en geloofwaardigen 
geschiedschrijver (a). 

Schoon men bij Livius , niet geheel. zonder 

grond, moge berispen blijken, van partijdigheid 
en bijgeloovigheid, en hem niet vrijkeuren.van 
onnaauwkeurigheid in de tijdrekening „ blijft 

bij daarom niet minder in het bezit van zijn 
verkregen roem; van een goed en geloofwaar- 
dig geschiedschrijver te zijn (d). 

Inderdaad zoo dergelijke gebreken, als. de 
opgenoemde, geenen genoegzamen grond ople- 
veren, om eenen Zerodotus en Livius alle ge- 

loofwaardigheid te ontzeggen, waaraan anders, 

dan aan de grootste vooringenomenheid en par- 

tijdigheid zou men het kennen toeschrijven, 
wanneer wij den Evangelisten ons geloof wil. 
den weigeren, om het boven opgegeven en 

vere 

Ca) CIF, C. WW de Rhoer , de fide historica Herodott e 

in Comment, Societat. Teyler sec. et F.C. Harles', Ih- 
trod, in hist, linguac Gr. tom.r. p-289 seg. E 
„C&} Cff inter alios F.C, Flarleso Zntrod, in uotite 
ek Rom, tom, 2, p. 413 SCQ 
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veronderstelde verschil in hunne verhalen? 
Niet anders, dan aan grove vooringenomen 

heid en partijdigheid kunnen wij het dan ook — 
toeschrijven , dat sommige Deisten, om dif 
verschil , zoo laag en verachtelijk van onze Evani= 

gelisten en piaacenide pent nee Km 
ken. 8 

Uit het beredenèerde blijkt; haar het mij 
toeschijnt, overtuigend, dat men, om ‘het 

meergemelde verschil, der Evangelisten , wan= 
heer wij hen in het algemeen als geschiedschrij= 
vers beschouwen, geenszins met tegt heteerste 
vereischte in eenen goeden geschiedschrijver, 
de geloofwaardigheid, kan ontzeggen. 

Doch wij kunnen verdet ‘gaan, ent met grond 
beweren; dat dit verschil zelfs een bewijs te 
ineer is voor hunne geloofwaardigheid. Wan-_ 
heer wij, trouwens, hetzelve niët aantroffen id 

hunne verhalen, zouden wij ons dit niet anders 
kunnen verklaren, dan uit oorzaken, welke 

ons verdenking tegen hunnê geloofwaardigheid 3 

zouden moeten inboezemen. Nu wij hen inte. 
gendeel, in het gebruik van woorden en zegs= 

wijzen, in opgave van tijd en plaats enz. va 
elkander zien verschillen, kunnen wij ons t& 

meer verzekerd houden, dat zij ter goeder 
ttouw en naar waafheid hebben verhaald. 

Ik moet dit hier wat breeder uit een zetten, 
Wanneer wij twee geschiedschtijvers in hun 

gan 
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gansche verhaal, of in een aanmerkelijk gedeelte 
van hetzelve, zoo volkomen zagen overeen- 

stemmen, dat zij zich geheel van dezelfde 
woorden en zegswijzen bedienden, en, cot in 
de minste omstandigheden van tijd, plaats enz. 
volkomen en met dezelfde uitvoerigheid over- 
eenstemden, zouden wij ons dit niet anders kun= 

nen verklaren, dan uit de volgende oorzaken 4 

Wij zouden moeten aannemen; dat zij hun. ver= 

haal hadden overgenomen uit dezelfde staats- 
stukken , of met openlijk , of ander gezag ge= 

noegzaam bekrachtigde gedenkschriften; en in 
dar geval zou het aan hunne geloofwaardigheid 
geen nadeel toebrengen; maar dezelve inte. 
gendeel meer bevestigen, Want het is een der 
beste bewijzen voor de geloofwaardigheid van 
geschiedschrijvers, dat zij hunne berigten uit 
zulke bronnen hebben geput (c). Of wij zou- 
den moeten aannemen, dat beide , zoo juïst 
en geheel overeenkomende, geschiedschrijvers 

eenen derden, ons onbekenden, hadden afges 
schreven; of, zoo zij gelijktijdig hadden gee 
leefd, dat zij elkander hadden afgeschreven; 

of ten minste onderling naauwkeurig hadden 
afgesproken, waten hoe zij zouden schrijven. 

Beide deze laatste weronderstellngen intus- 
schen 

Ce) Cf Ernesti Prolusione, 1. $. 12 seqg. 
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schen zouden ons noodzakelijk eene sterke vere 

denking tegen de geloofwaardigheid dezef ge= 

schiedschrijveren moeten inboezemen. Bij het 
aannemen der laatste van deze beide veronder= 

stellingen toch, zouden wij natuurlijk moeten 
vragen : waarom mogen zij elkander zoo naauw « 

keurig hebben gevolgd, en zich gewacht voor 
allen schijn van geschil, door elkander af te 
schrijven, of met elkander zoo bepaald af te 

spreken? En, bij het zoeken naar een ant= 

woord op deze vraag, zou het wel niet kun= 

nen missen, of de gedachte zou bij ons moe- _ 
ten opkomen , dat zij niet zonder vreeze waren 

geweest, van tegenstrijdige berigten aangaande 
dezelfde gebeurtenissen te zullen geven; wan- 
neer zij dezelve, onafhangelijk van elkander , 
boekten , omdat zij zich op hunne juiste ken- 

nis dier gebeurtenissen zelve niet durfden ver. 

laten , of omdat zij zamen hadden overeenge- — 

stemd , om de wereld door een verdicht vers 

haal te bedriegen, of eenige dergelijke andere, 
voor het geloof aan hunne trouw en waarheid _ 

in het verhalen , ongunstige gedachte. 
En, bij het aannemen van de eerste dezer 

beide veronderstellingen, zouden wij tea minste 
geheel buiten staat zijn om ons, op goede gron- 
den, van de geloofwaardigheid dezer geschied- 
schrijvers te overtuigen, omdat ons de bron, 

waaruit zij hunne verhalen hadden geput, ge- 
heel 

aes 
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heel-onbekend zoude zijn: Ja het zou ons aart 

leiding geven, om minder gunstig aangaande 

sdezelwe te denken, daar het ons, in allen geval- 

de, geene gunstige gedachten zou inboezemen 

an hunne vlijt en in hee beschrijven der door 

hen geboekte geschiedenis, en in het onderzoe- 

‘ken naar derzelver zekerheid en juiste toedragt, 

dat zij dezelve gelijkelijk uit eenen en had- 

den overgenomen. 

Er is dan ook wel nimmef een vootbeeld ge- 

weest van zulk eene juiste en woordelijke over- 

eenstemming tusschen twee of meer geschieds 

schrijveren, dan voor zoo ver dezelve kan wor- 

den afgeleid uit het overnemen van dezelfde 

staatsstukken; of andere met oütegenzeggelijk 
gezag bekleede gedefikschriften. 

Maar verondersteld ‚ de Evangelisten leverden 
ons een voorbeeld op van volkomene overeen- 
stemming in hunne verhalen , dan zouden wij 
dit verschijnsel niet anders Hidë afleiden dari 
daaruit, det zij of elkanderen hadden afgeschre- 

„ven; of te zamen eenen derden woordelijk ge- 

volgd, Want; met betrekking tot de gedenk- 
waardigheden van het leven van Jezus, valt aan 
geene staatsstukken , of andere, daarmede ge« 

lijk gezag bezittende gedenkschriften te denken, 
„waarin dezelve zouden zijn opgeteekend. “Hun- 

ne-geloofwaardigheid zoude dus, bij eene vol- 
—komene overeenkomst, tot in de minste bijzon- 

dere 
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derheden, ja tot in het gebruik van woorderr 
en zegswijzen, niet anders kunnen, dan ver. 

Hezen. … En zeker, zoo wij zulk eene overs 

eenkomst bij hen aantroffen „ zij zouden de 
verdenking en beschuldiging van afspraak «of 
kwade trouw, nu reeds, bij al hun verschil in 

het verhalen, op hen geworpen , niet kunnen 

ontgaan. Integendeel , die verdenking zou, 

juist door het zoo naauwkeurig overeenkomen. 
van hunne berigten, zoo vele sterkte hebben 

verkregen , dat men hen van dezelve niet zou- 
de kunnen vrijpleiten (a). Vruchteloos zow 

men 

(4) Mogt men meenen, dat men deze redenering 
zou kunnen omkeeren, en tegen de geloofwaardigheid 

der Evangelisten gebruiken, daar de overeenkomst hune 

ner verhalen, zelfs tot in woorden en zegswijzen, ine 

derdaad opmerkelijk is ( Zie boven, bil, 5, ?). Ja veel 

grooter, dan men bij eenige andere geschiedschrijvers, 

welke onafhankelijk van elkander hebben geschreven, 

aantreft: ik voor mij meene, dat men zich de oorzaak 

dier overeenkomst, hoe opmerkelijk en groot ook, 

zeer wel, behoudens de geloofwaardigbeid der Evan. 

gelisten , kan verklaren op meer dan eene wijze, Meu 

behoeft, trouwens, daartoe zoo min zijn toevlugt te 

nemen tot een oorspronkelijk Evangelie ( Ur-evange= 

Kum ) van onzekeren oorsprong en verdachte, althans 

piet te bewijzene geloofwaardigheid, als tot onderline 

ge verdachte afspraak: men kan buitendien deze 

overeenkomst der Evangelisten zeer wel verklaren. 

Herder heeft hiervan eene niet verwerpelijke proeve 

ge 
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«nen zulk eene overeenkomst ook zoeken toe 
te schrijven aan en af te leiden uit eene hoo 

gere ingeving, die de Evangelisten gelijkelijk 
in het schrijven zou hebben bestuurd, Want 
‘te vergeefs zou men zeker aan eene ingeving 
van den H‚ Geest zoeken toe te schrijven de 

‘noodelooze moeite, om vier volkomen gelijke 
verhalen door vier onderscheidene schrijvers te 

laten boeken. 

Nu, daar en tegen, kunnen wij uit het ver= 

schil en de afwijkingen, die wij in onze Evan- 

gelien aantreffen, een sterk bewijs ontleenen 

voor de geloofwaardigheid van derzelver schrije 

vers. Het bij hen plaats heblend verschil moet ; 
trouwens, elken onpartijdigen overtuigen, dat 

zij geene onderlinge afspraak hebben gemaakt, 

om, of een geheel verdachte geschiedenis op 

te stellen, of eene in de hoofdzaak ware ge- 

beurtenis , op dezelfde wijze, op te sieren en 
te vervalschen. Evenzeer moet dit verschil el- 
ken onpartijdigen overtuigen , dat zij hunne 
berigten niet, immers niet zonder onderzoek 

en eigene vrije bewerking, hebben overgeno- 

men uit eenige, ons thans onbekende, levens- 

be- 

gegeven in zijn geschrift: von Gottes Sohn nach Johans 
nes Euang, s.3ot folgg. en vooral Giescler, in zijn 

boven aangeh, geschrift, 

Ga. 
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beschrijving van hunnen Meester. Zij verhas 
len zoo ; als meerdere onaf hangelijk van elkan= 
der schrijvende geschiedschrijvers steeds de- 

zelfde zaken plegen te verhalen , met zoo veel 
„verschil, als tot eene volledige zekerheid van 

hunne geloofwaardigheid schijnt te behooren. 
Immers, opdat ik mij van de woorden van 

Priestley (ve) bediene: „ Geene twee pere 

» sonen gaven ooit juist hetzelfde berigt van 

ss eenige aanmerkelijke gebeurtenis, schoon zij 

» dezelfde gelegenheid hadden, em naauw- 

5 keurig met dezelve bekend te zijn. Uit 
9 dien hoofde schijnt verschil in het verhaak 
‚s van minder belangrijke bijzonderheden even 
ss Zoo noodzakelijk te zijn toe volledige em 

4 voldoende geloofwaardigheid „ als overeen» 

» komst met betrekking tot het meet hoofde 
sy zakelijke en wezenlijke van: eenige ge- 
„» schiedenis. Ja in vele gevallen is de geloof. 

s waardigheid van verschillende personen, met 

„, betrekking tot die zaken, in welke zij over 
‚sy eenstemmen, meer beslissend en veldoende 
ste bewijzen, naar mate zij meer verschillan. 
» in hunne berigten aangaande sommige bij- 

» zonderheden ”. 

» Het schijnt mij, dat de geschiedenis der 

‚, Evan: 

(Ce) kle Preface, ps 9 fole 
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ps Evangelisten deze volkomen klaarblijkelijke 
s geloofwaardigheid bezit Zij komen over- 
s, een in hunne berigten van elke bijzonderheid 
van aanbelang, hetgeen bewijst, dat hunne 
s geschiedenissen zijn beschreven door mannen, 

s die of zelve getuigen waren van de voorval, 
len, die zij verhalen, of wel onderrigt aan- 

s, gaande dezelve door hen, die er getuigen van 
ss waren: en toch bewijzen hun stijlen schrijf- 
ss wijze, hun meer volledig of beknopt verslag 

» van gesprekken, te gelijk met hunne vere 

» schillende schikking van de deelen van hunne 

s verhalen, en hunne afwijkingen , mer betrek- 

» king tot minder belangrijke zaken, naar mijn 

» gevoelen, dat zij niet gemeenschappelijk en 
‚ naar onderlinge afspraak hebben geschreven, 

s) en derhalve dat zij zijn te beschouwen als 

» oorspronkelijke en onafhankelijke getuigen 
ss van dezelfde gebeurtenissen (f)”’, 

+ 

…__Nog 
Cf) Verg. ook Michaëlis, Einleit. a, th. s. 878. 

en, Hess, Umriss und Grund:ätz, des Bibl, Geschichtstud. 
$- 43. im Biblioth, der HF, Gesch, Teth. „Ich gestehe”, 

schrijft Tübler, in zijne Gedank. und Antwort z. Ehre, 

FCS. 176 folge „ dass ich meines Ortsein paar übers 

5 BieihendeWiderspriche in absonderliehen Umständen— 
„ weit lieber sehe, als eine allzuleichte gänzliche Ein- 

„ helligkeit”. Dat ook reeds Chrysostomus, Theoply- 
lactus en Euthymius het verschil tusschen de Evange. 

listen meer als een bewijs voor, dan tegen hunne ge- 

\ loofwaardigheid hebben beschouwd, kan men zien bij 

Wiemeijer 1, Ll, p, 28 seag. 
a 
Ĳ 
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Nog eene aanmerking moet ik hier bij voes 
gen. Zij is deze: de gansche levensgeschie» 
denis van Jezus, zoo als wij die uit de vier on= 

derscheïdene levensberigten van Mattheus, 

Markus, Lukas en Joännes kunnen opmaken, 

gewint zeker in duidelijdheid en volledigheid 
door het verschil, hetwelk wij in die berigten 

aantreffen; immers in verschillende opzigten, 
Ik erkenne.wel , dat dit verschil ons soms eenig- 
zins in het oozekere brengt, hoe wij ons eenig 
voorval uit het leven van Jezus in alle zijne bij- 

zonderheden hebben voor te stellen. Doch aan 

den anderen kant is het niet minder zeker, dat 

juist het verschil , hetwelk bij de Evangelisten 

plaats heeft , ons niet zelden gelegenheid geeft, 
om het berigt van den eenen uit dat van den an. 

deren aan te vullen, of hunne gezamenlijke bee 
rigten beter te verstaan. 

Wanneer, bij voorbeeld, Lukas, bij hee 

een of ander voorval, eenen der handelende 

personen andere woorden in den mond legt, 
dan Mattheus , kunnen wij, door zamen te voc- 
gen wat elk hunner heeft epgeteekend, ons 

meer volledig voorstellen, wat er gesproken is. 

En even zoo , wanneer twee of drie Evangelis- 

ten ons verscheidene bijomstandigheden opge 

ven bij eenige gebeurtenis, kunnen wij ons de. 
zelve meer volledig voor den geest brengen, 

door die onderscheidene, wel verschillende, 

maar- 
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fmaar niet tegenstrijdige omstandigheden zamen 
te brengen. En wanneer zij-ons dezelfde bij- 
gonderheden of gesproken woorden alleen in zoo 
ver verschillend verhalen, dat zij verschillende 

gitdrukkingen en zegswijzen gebruiken , om ons 
hetzelfde te berigten, dan kunnen wij ons te 

beter overtuigen , dat ons het gebeurde juist is 

verhaald, en wij hetzelve wel begrijpen, wan- 
neer wij zien, det de verschillende gebezigde 
uitdrukkingen en zegswijzen alle op denzelf- 

den zin neêrkomen. 

Daarom mogt het dan ook wel der Voorzie- 
nigheid hebben behaagd de levensgeschiedenis 

Van onzen Heer, die zoo gewigtig voor ons is, 

door vier onderscheidene schrijvers onaf hange- 

lijk van elkander te laten boeken. Trouwens 
wij zijn niet alleen van zelf genegen om ons 

geloof te hechten aan eene geschiedenis, naar 
mate zij duidelijk en volledig is in hare berig- 

ten, maar dat ligt-ook in den aard der zake en 

is buiten twijfel op goede en voldoende redenen 
gegrond. 

Het blijkt dus, dat het bevondene en veron- 
stelde verschil in de berigten der vier Evange- 
listen derzelver geloofwaardigheid geenszins in 
den weg staat, wanneer wij hen in het alge 
meen als geschiedschrijvers beschouwen en be- 
ved 

G 4 Doch 
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Doch wij kunnen verder gaan en op goeden 
grond beweeren , dat hetzelve „ons ook niee — 

noodzaakt, om hunne geloofwaardigheid als 
Heilige, door den H. Geest bijzonder bestuur- 
deen onder Zijne ingeving staande „ geschied 
schrijvers op te geven. 

Het is bekend, dat eneen Danach 
schrijvers het verschil tusschen de verhalen der 

Evangelisten, breed door hen uitgemeten, met 

vele stouchgid hebben aangevoerd als een vol- 
dingend bewijs, dat deze mannen in hun schrij 
ven niet met eene hoogere leiding van den God- 

delijken Geest zijn begunstigd geworden, maar 
integendeel zelfs ver beneden andere geschied- 

schrijvers der Oudheid zijn te achten, ja onder 
deze niet voegzaam eene plaats kunnen beslaan. 

Doch ook zulke Geleerden, welke men niet 
kan verdenken van minachting voor het Chris- 

tendom en deszelfs heilige oorkonden, zijn van 

meening geweest, dat het verschil tusschen de 

verhalen der onderscheidene Evangelisten, ten 

minste in zoo ver het mag bevonden worden of 

verondersteld voor geene vereffening. vatbaar te 
zijn, omdat de een of de ander Evangelist „ 
in eenige bijzonderheid van tijd of plaats enz. 
minder naauwkeurig naar de waarheid van het 

gebeurde heeft verhaald, onbestaanbaar zoude 

zijn met eene Goddelijke ingeving, door de 
_ heis 
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heilige geschiedschrijvers genoten (f*). 
Michaëlis, bij voorbeeld, geeft meermalen 

toe, als niet te ontkennen, dat er tusschen de 

verhalen der Evangelisten waarlijk niet te ver= 
effenen verschil bestaat, en dat dit bewijst, 

dat zij, bij het beschrijven van de geschiedenis 

van Jezus, niet door Goddelijke ingeving zijn 

bestuurd (g) Hij wordt hierin gevolgd door 
Priestley (A), die wel begint met van een te 
hoog en overdreven begrip van ingeving te spre- 

ken, maar eindigt met alle ingeving der Evan- 
gelisten , als geschiedschrijvers , om het verschil 

tusschen hunne verhalen, op te geven (é). Ook 
le Clerc, en anderen stemmen hierin met hen 

overeen (&). In het algemeen schijnen ook alle 

die Uitleggers en Godgeleerden , welke zich zoo 

vele moeite hebben gegeven tot het vervaardis 
gen van naauwkeurige overeenstemmingen ( Zar= 

moniën) van de verhalen der Evangelisten, en 

F het 

(ft) Hoezeer reeds Augustinus van dit begrip was, 
zie men bij Niemeijer l.l. pe 24e 

Cg) Verg. verscheidene der boven aangh. pll, uit zij 
ne Einleitung, en Gesch. der begrav. en opstand, 

(2) Zie zijne meermalen aangehaalde Preface 
(£) Zie Pref. p. 15. Á 
(4) Verg. Sentimens de quelques Theolog. de Eje 

lande sur Phistoire critique du de T, par Simon, letre 
XI et XL, 

G 5 
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het wegnemen van allen. schijn van. wezenlijke 
strijdigheden tusschen dezelve, te hebben vere 
ondersteld, dat men eene Goddelijke ingeving 
niet aan de Evangelisten zou kunnen toeschrij= 

ven, wannneer er , ook slechts met betrekking 
tot bijomstandigheden en bijzonderheden van 

weinig aanbelang , eenig niet te vereffenen 
verschil in hunne verhalen mogt gevonden 
worden. 

Niet alleen door hen, maar ook door allen, 
welke voor dit gevoelen openlijk zijn uitgeko- 

men , en uit hoofde van hetzelve de ingeving 
der Evangelisten hebben in twijfel getrokken 
of ontkend, is het intusschen meer veronder= 

steld , dan wel bewezen, dat het gezegde ver- 
schil met eene Goddelijke ingeving, door de 
Evangelisten genoten, onbestaanbaar zoude zijn. 

Men is trouwens algemeen van een zeer wei- 

nig bepaald, maar blijkbaar zeer overdreven 

begrip van ingeving uitgegaan , en heeft daar 

op zijn gevoelen en de weinige redeneringen, 
door welke men hetzelve heeft zoeken te staven, 

gebouwd. Men leze slechts de schriften der 

Deisten, waar zij uit het verschil tusschen de 
verhalen der Evangelisten trachten te bewijzen, 
dat zij geene Goddelijke ingeving hebben ge- 

noten, en men zal bevinden, dat zij er zich ge- 

heel niet aan laten gelegen liggen, om juist te 
be. 
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bepalen, wat zij door Goddelijke ingeving ver= 

staan, en overtuigend te betoogen, dat her 

__werschil der Evangelieschriften daarmede onbe. 

staanbaar zoude zijn. Zij laren het doorgaans 

bij uitroepingen en algemeene verzekeringen „ 

dat men in Goddelijke schriften geenerhande 

verschil zoude moeten vinden ; bij het breed uir= 

meten van de afwijkingen der Evangelische ver= 

halen, en het vergrooten van de in dezelve 

ontdekte vermeende tegenstrijdigheden , om de 

Evangelisten des te beter te kunnen voorstellen 

in een verdacht of bespottelijk licht. 

En wat betreft hen, die , uit hoogachting 

voor de H. Schrift, beweeren, dat men of, 

om het verschil in de verhalen der Evangelis- 

ten , moet erkennen, dat zij de ingeving des H, 
Geestes niet hebben genoten in het boeken der 

geschiedenis van Jezus, of, dat zij, als door den 

H. Geest bestuurd in het schrijven, in geene, 

ook nog zoo kleine, bijzonde: heid dier geschie- 

denis zoo van elkander hebben kunnen verschil- 

len, dat hunne berigten niet ten volle zouden 

overeen te brengen zijn. Ook bij hen vond 

men doorgaans weinig bepaald aangegeven, wat 

zij door ingeving verstaan. Blijkbaar gaan vele 
hunner uit van zulk een begrip van ingeving, 

bij hetwelk men de Evangelisten, niet, of ten 

minste niet veel hooger, dan als bloote werk- 

tuie 
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tuigen van den H, Geest kan beschouwen (£)s 

en met eenigzins uitvoerige en gegronde rede 

nen vond men hun gevoelen niet door hen be= 

toogd. 

Ik behoef mij dan hier due wel niet op te 

houden met het nagaanen wederleggen van het 

door hen aangevoerde. Om aan te toonen, dat 
wij de Goddelijke ingeving der Evangeliën, en 

derzelver daarop berustende hooge geloofwaar- 
digheid niet behoeven op te geven, om het tus- 

schen dezelve bevondene, zelfs niet om het ver- 

onderstelde verschil, zullen, gelijk ik mij vleie 
je, de volgende aanmerkingen voldoende zijn. 

Welke denkbeelden men zich ook moge vor= 
men van de hoogere leiding, door de Evange- 
listen, bij het boeken van hunne verhalen» ge= 

noten ‚ nooit kan men zich redelijker wijze voor- 
stellen, dat dezelve ten doel zoude hebben 

kunnen hebben, hen volkomen gelijkluidende 

berigten van het leven van Jezus te doen ver- 
vaardigen, Gaven ons, trouwens, de Evange- 
listen niet, dan volkomen gelijke verhalen van 
dezelfde gebeurtenissen, dan zouden de berig= 

ten 

(7) Vergel. w. A. van Hengel, Verhand, over den 
invloed van de karact. en denkwijzen der Evangel. en 
Apost. op derzelver schriften, uitgeg. door Teylers God. 
gel. Genootsch. in het XXVI, deel van desz, Verhans 
delingen, bl, 81 volgg. 
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ten van drie hunner voor ons ten eenenmale 

overbodig zijn, en de moeite , aan derzelver 
vervaardiging besteed , geheel nutteloos en overs 
tollig. Of waartoe zoude het kunnen dienen, 

dat wij in onze H. Schriften, tot viermalen 

toe, ons hetzelfde op dezelfde wijze, tot in de 

minste bijzonderheden, ja zelfs tot in woorden 

en zegswijzen, Aangaande Jezus onzen Heer, 

verhaald vonden? Daar het nu, gelijk ons van 
achteren blijkt, der Voorzienigheid behaagd 
heeft eenige bijzonderheden uit het leven var 
onzen Heer, door vier onderscheidene perso= 

nen, die tot zijne eerste aanhangers behoorden „ 
te laten boeken, ten dienste der Christelijke 

kerk, zow het dwaasheid zelve zijn te meenen, 
dar zij deze mannen door haren invloed en eene 
hoogere leiding zoo zou hebben kunnen, of 
wel moeten besturen, dat drie van hen geheel 
nutteloos werk verrigtten. 

A priori zouden wij reeds moeten vaststellen „ 
wanneer wij hunne verhalen niet kenden, dat 

zij onderling in vele opzigten zouden moerer 
verschillen, om het te kunnen gelooven, dac 

zij door den H. Geest wierden ingegeven. En 
wel niet alleen in zoo ver, dat de een andere 

bijzonderheden uit het leven van: onzen Heer 
zou moeten hebben beschreven, dan de ander, 

maar dat ook dan „ wanneer zij ons dezelfde 

voorvallen verhalen, elk dit op zijne wijze; en 
dus 
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dus verschillend van de andere, zou moetfit 
doen: ten minste, wanneer, gelijk wij het 
tu van achteren bevinden, de verhalen van gelijk 
ke gebeurtenissen uit het leven van Jezus eeft 

aanmerkelijk gedeelte van hunne geschriften 
mogten uitmaken, Bevinden wij het nu « pos 

teriori juist zoo, als wij het & priori zou= 
den moeten wachten, waarom zullen wij dan 

daaruit eenige bedenking , of twijfeling ontlee- 
nen tegen de, door Goddelijke ingeving ver- 
hoogde, geloofwaardigheid der Evangelische 
‘verhalen? 

Kan het de bedoeling eener door de Evange- 
Tisten genotene Goddelijke ingeving niet ge- 
weest zijn , hen volkomen gelijkluidende berig- 
ten van het leven van Jezus te doen vervaardi- 

gen, even min kan het ook hare bedoeling gee 

weest zijn, dezelve verhalen , schoon niet woor-= 
delijk, echter in zoo ver te doen overeenstem- 

men, dat die overeenstemming groot genoeg 

ware, om de geloofwaardigheid der Evangé- 
listen, als geschiedschrijvers , met reden te 
doen betwijfelen of verdenken, Is nu het 

boven beredeneerde (2), gelijk ik meen, 

gegrond; ís het dus zeker, dat het uit den 
aard der zake volgt, dat, wanneer twee of 

meer 

(on) Vergel, bl. 79, en 94, volgge 
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geer. menschen, onaf hangelijk van elkander 3 

dezelfde zaak , niet alleen mondeling , maar ook 

schriftelijk , verhalen, er, in bijzonderheden 

van minder aanbelang en bijomstandigheden; 

verschil in hunne verhalen moet plaats hebben, 

ook schoon zij oor- of ooggetuigen waren ; 

dat het veelmeer een bewijs vóór, dan tegen 

de geloofwaardigheid van geschiedschrijvers , 

en vooral van de Evangelisten, is, dat zij on» 

derling in zaken van minder aanbelang verschil. 

len, daar eene te groote overeenstemming ver- 

denking tegen hen zou moeten baren, en ver- 

schil, in het verhaal van minder belangrijke 

bijzonderheden, even zoo noodzakelijk schijnt 

te zijn tot eene volledige en voldoende overtui 

ging van de geloofwaardigheid van geschied: 

schrijvers, als overeenkomst met betrekking 

tot het wezen. en de hoofdzaak der door hen 

geboekte geschiedenis „enz, Is dit een en ander, 
hetwelk boven beredeneerd is, gegrond, dan 

volgt daaruit ontwijfelbaar , dat, ten minste het 
bij de Evangelisten bevondene, zoo niet ook 

het bij veronderstelling toegegevene, verschil 

in hunne verhalen, geenszins in den weg staat 

aan hunne geloofwaardigheid, als door den 
H, Geest bestuurde geschiedschrijvers. 

Het oogmerk der door hen genotene ingeving, 
hoe wij ons dezelve dan ook voorstellen, moet 

toch buiten twijfel geweest zijn ons te meer 
van 
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van hunne geloofwaardigheïd te verzekeren: Eni 
rêgelregt tegen dat oogmerk zou er gehandeld 

zijn, wanneer de ingeving uit het schrijven der 

Evangelisten die mate van verschil had-geweerd,_ 
welke uit den aard der zake moet plaats heb. 

ben in de verhalen , ons door onderscheidene ge- 

loofwaardige personen gegeven, van dezelfde 

zaak , en welke er noodig is „om ons alle twij- 
fel aan hunne trouw in het verhalen te benemen. 

Nu reeds heeft men ( gelijk boven reeds is aans 

gemerkt )) meermalen verdenking zoeken te wer- 
pen op der Evangelisten geloofwaardigheid ; 
en hen van verdachte afspraak: beschuldigd :-en 

wat zou het dan geweest zijn; hoe zouden wij 
ons tegen die verdenking hebben kunnen wa- 
penen, wanneer die overeenkomst zoo groot 
wierd bevonden , dat zij weinig; of geheel geen , 

verschil overliet, Het vefschil , hetwelk wij 
bij de Evangelisten aantreffen is dus niet alleen 
niet onbestaanbaar met hunne geloofwaardig» 

heid als heilige, door Gods Geest geleide ge= 

schiedschrijvers, maar veelêer volkomen met 

dezelve strokende , daar die leiding niet kan ten: 

doel gehad hebben , ons gegronde twijfelingen 
tegen hunne geloofwaardigheid in te boezemen 
of over te laten, maar wel integendeel ons tex 

volle van dezelve te verzekeren, 

Verder, het doel, waartoe wij met grond 

mogen veronderstellen „ dat de Goddelijke Voor- 
zie= 
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Bienigheid de levensbijzonderheden van den Za- 

Jigmaker der menschen geloofwaardig heeft la- 

ten beschrijven van vier, daarin door den Geest 

geleide en geholpen, mannen, is buiten twijs 

fel geweest, Hem, als Zaligmaker, zoo te doen 

kennen , dat men in Hem geloove en door Hem 

„behouden worde „ en dat doel wordt in geener. 

lei wijze verhinderd door het meergemelde ver. 

schil in de verhalen der Evangelisten, 

Onze Heer kwam gewis niet onder de mene 

schen, en verkeerde. niet dtie jaren onder zij 

ne tijd- en landgenooten ; opdat zij die oor- en 

ooggetuigen. waren van. zijne daden, of te gelijk 

xaet Hem leefden , naauwkeurig zich zouden 

bekend maken met elke kleine bijzonderheid 

van tijd en plaats, wanneer en waar Hij zijne 

woorden sprak, zijne daden verrigtte, en dè 
eigene door Hem gesprokene wóorden alle 

“onthouden, met elke, ook de kleinste om- 

standigheid van zijn leven, Hij kwam op de- 

ze aarde en verkeerde onder de metìschen, op- 

dat zijne groote daden eh zijne woorden des 
eeuwigen levens op het dien indruk zouden má- 
ken, dat zij in Hem geloofden, en zoo zalig 

wierden door Hem; en daartoe was het nicr 
„noodig, dat men zich met elke kleinere bijzon : 

derheid van zijne bedrijven bekend maakte en 

hetgeen Hij bij elke gelegenheid sprak woorde. 

lijk onthield, 

H Hes 
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Het oogmerk nu, waartoe ons de levensbije _ 
zonderheden. van onzen Heer. zijn besehreven; 

kan geen ander zijn, dan het oogmerk van zijn 

leven onder de menschen , onder welke Hij zij= 

ne daden verrigtte, zijne woorden sprak. Ter 
bereiking van dat doel is het dus ook niet noo- 
dig, dat de Evangelisten ons een naauwkeu- 
rig, tot in de minste bijzonderheden overeen= 
stemmend verhaal van zijne bedrijven leveren, 
en ons hetgeen Bij sprak, alles en met zijne 
eigene woorden opgeven. Daartoe behoefden 
zij dan ook geene hoogere leiding van den 

H. Geest. Alleen behoefden zij die, om ons 

Jezus groote daden, vitmuntend voorbeelden 
heilaanbrengende leer zoo over te leveren, — 
dat wij ons met Jezus Christus , als den Zalig- _ 
maker der menschen, zoo kunnen bekend ma- 

ken, dat wij gelooven in Hem en behouden 

worden door Hem. Daartoe is het alleen noo= 
dig vasten staat te kunnen maken op de berig= 
ten, ons door de Evangelisten van Hem ge: 
geven, en noodig was het niet, dat de H, 

Geest door zijne leiding hen meer naauwkeu= 

rig en geloofwaardig in hunne berigten maak= 
te, dan hiertoe vereischt werd. Wat men 

met grond tegen deze redenering zou kunnen 

inbrengen, betuig ik niet te zien: en, wan- 

neer wij de zaak van achteren beschouwen, zul 

ten wij dezelve ook zoo bevinden, als deze 
re- 
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redenering ons moet doen verwachten: 
Hoezeer men zich, trouwens, moge overe 

tuigd houden, dat de Evangelisten hunne ge- 
schriften door ingeving van den H. Geest heb- 
ben geboekt, en welke denkbeelden men zich 

ook van deze ingeving moge maken , men zal 
zich bij het onderzoeken der Evangeliën (m*), 
genoodzaakt zien te erkennen, dat zij ons gee- 

ne volledige, tot in de minste bijzonderheden 
naauwkeurige, levensgeschiedenis van Jezus le- 

veren, zoodat wij uit dezelve juist kunnen op- 
maken, wanneer en waar Jezus alles hebbe 

gedaan, en welke de eigenlijke woorden zijn, 

die Hij, bij verschillende gelegenheden, heeft 
gebruikt. Een der Evangelisten heeft toch zeer 

veel 

Com*) „ Man spanne bey der Bibel den Begrif von 
s Ginem Göttlichen Buche so hoch als man will, (zoo 
» schrijft Noesselt, Anweis. zur Bildung angeh, Theol, 
» Se 342 ) SO muss er doch nicht den Augenschein ge« 
z…gen sich haben: denn gegen diesen kan keine Theo 
„ rie bestehen, und man treibt sonst Andre nothwendig 

» dahin, dass sie, zu Folge unsrer falschen Begriffe 

» von den Erfordernissen eines Götlichen Werks, der 

„ Bibel diese Ehre absprechen müssen , wenn sie gleich- 
„ wohl darin das wahrnehmen, was man mit einem 

» Göttlichen Werke unverträglich hält”. En het ware 

te wenschen, dat men dit altijd bij het spreken over 

de Goddelijke ingeving des Bijbels had onder het oog 
gehouden, 

H 2 
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veel overgeslagen van hetgeen door Jezus is 
gedaan en gesproken. Joännes erkent dit niet 
alleen uitdrukkelijk van zichzelven, maar hij 
geeft ook genoeg te kennen, dat alles, wat 
door Jezus gedaan is, wel niet volledig door 
iemand kon worden beschreven (u). __ 

Niet alleen dit, maar elk Evangelist vers 
haalt daarenboven op zijne wijze en met zijne 
woorden, hier iets bijvoegende, hetwelk de 
anderen niet hebben, en daar iets weglatende, 
hetgeen de anderen wd hebben opgeteekend, 
Elk hunner verhaalt nu en dan het een of ans 
der voorval, zonder juiste aanwijzing van de 
plaats waar het geschied. is. _Naauwkeurige 
bepalingen van den tijd van het voorgevallene: 
missen wij zeer dikwijls bij allen , en geen van 

hen bindt zich in zijne verhalen aan de orde 
van den tijd (o). 

Uit 

Ca) Joän: XXI: oe. 
(Co) Steeds is dit door de voorraamste Uitleggeren 

en Godgeleerden etkend, Men vergelijke onder andes 

ren Calvinus, Harmonia ex Euang. tribus composita, ad 
Matth. IV: 18. Luc. VIII: 19, XI: 4t. praesertim 

ad Marth. XX: 29, Zeer weinig heeft zich dan ook 

het gevoelen van Osiander en andere Harmonie-schrijs 

vers, welke hem gevolgd zijn, aanbevolen, dat, nae 

melijk, de Evangelisten doorgaans, zoo niet altijd, 
haar de juiste orde, in welke alles is voorgevallen, 

hebben verhaald, Ter laatst aangehaalde plaats laat ook 

Cal: 
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Uit elken Evangelist op zichzelven kunnen 
wij dus geen naauwkeurig geordend verhaal 
van de lotgevallen van Jezus opmaken. Ook 
uit de verhalen der vier Evangelisten met el- 

_kanderen vergeleken en uit elkander aangevuld, 
kunnen wij geene, in alle deelen naauwkeuri- 

ge levensgeschiedenis van Hem zamenstellen, 
De plaats waar, en den tijd wanneer, Jezus 
elk zijner woorden gesproken heeft en elk zija 
ner daden verrigt, kunnen wij toch dikwijls 

uiet de vergelijking van alle de Evangelisten 
niet bepalen (0*), zoo min als de juiste woor- 
den, van welke Jezus zich heeft bediend. Aan- 

merkelijke tijdvakken uit het driejarig opene 
baar leven van onzen Heer laten [zij alle gelij. 
kelijk onaangevuld. Gelijk het trouwens met 
het oogmerk , waartoe zij onder het geleide 

van den Goddelijken Geest schreven, niet strooke 

te, dat zij schier iets opteekenden uit de eer- 
ste dertig jaren van het leven van onzen Ver- 
losser, zoo werd tot dat oogmerk ook niet 

ver- 

Calvyn zich vrij sterk daartegen uit; en tegenwoordig 
wordt hetzelve schier algemeen, als ongerijmd en tot 
vele ongerijmdheden leidende verworpen, Zie, Mi- 

chaëlis, Einl, a,th, s, 883 folg, en 899 folg. Seiler, 

Bijbelsche Uitleg. Se 302, 303. verg. ook het boven 
aangehaalde bl, 29 , 30, noot 7. 

C0*) Verg. Doederlein , Theol, Biblioth. 1 B. se 254 folg. 

H 3 
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vereischt, dat zij, meer tot in” kleinigheden 
naauwkeurige en geheel volledige levensberig® 
ten van Jezus boekten. Elk die hun eene God= 

delijke ingeving toekent, moet zich, bij het 
onpartijdig en naauwkeurig nagaan en vergelij= 

ken van hunne verhalen, genoodzaakt zien dit 

te erkennen. De zaak nemende zoo als hij die 

vindt, zonder haar te buigen en te wringen 
naar zijne denkbeelden, ziet hij zich dus ook 

van achteren (« posteriori) verpligt, om toe 
te geven, dat het meergemelde verschil « tus- 
schen de verhalen der Evangelisten hunne ge= 
loofwaardigheid, ook als heilige, door hooge- 
re leiding bestuurde geschiedschrijvers niet in 
den weg staat, 
_fmmers het voorkomen en weren van dit ver- 
schil zou alleen hebben kunnen dienen , om 

ons in staat te stellen, om met meer naauwe 

keurigheid en juistheid te bepalen, wanneer 

en waar de onderscheiden voorvallen, door de 

Evangelisten geboekt, hebben plaats gehad, 
welke de eigen woorden, door Jezus gebruikt, 

bij elke gelegenheid geweest zijnenz, En, daar 
het uit de beschouwing der Evangeliën over: 
tuigend blijkbaar is, ook voor hem, die er niet 
aan twijfelt, of zij zijn door hoogere ingeving 
geschreven, dat zij niet met oogmerk geschre- 

ven zijn, om ons daartoe in staat te stellen; 

kan hij het ook niet strijdig achten met der 
Evan 
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Evangelisten geloofwaardigheid, als door Gods 

Geest geleide geschiedschrijvers, dat er, met 

betrekking tot tijd, plaats, woorden, zegs- 
wijzen enz, verschil tusschen hunne verhalen 

plaats heeft. 
Meent men dit te moeten toegeven „ doch al- 

leen onder die bepaling, dat het zulk verschil 

is, hetwelk wij, op de eene of andere der bo- 
ven aangegevene wijzen, kunnen vereffenen; 
of het welke de Evangelisten, zoo wij hen zelve 

konden hooren, op eene gemakkelijke. wijze 
zouden kunnen overeenbrengen, zoo dat het 
ons voldoende zoude. blijken, dat het slechts 
eene strijdigheid in schijn ware, Ik antwoord 

hierop, dat ik, (gelijk boven ook reeds met 

een enkel woord is gezegd (p) ) het ver van 
bewezen acht te zijn, dat er een niet overëen 

te brengen verschil in de verhalen der Evangee 

listen zoude bestaan. Ik voeg er evenwel bij, 

dat, schoon men zich ook genoodzaakt mogt 

zien dit toe te geven, zulks mij geene voldoen- 
de reden zou schijnen te zijn, om de geloof 
waardigheid der Evangelisten, ook als heilige , 
door hoogere leiding bestuurde „ geschiedschrij- 
vers te betwijfelen, veel min te ontkennen. 

Dat hier alleen de rede is van verschil in 
kleinere bijzonderheden of bijomstandigheden, 

\ be- 

(2) Bl. 59. 

H 4 
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behoef ik hier niet te herhalen, Of dit ver= 
schil nu te vereffenen of niet te vereffenen zij, 
schijnt mij eêne zaak van minder aanbelang, 

en veel van het boven reeds aangevoerde moge 

ten bewijze strekken, dat dit inderdaad van _ 

geen invloed kan zijn bij de beoordeeling van 
de geloofwaardigheid van geschiedschrijvers. 

Doch ik moet hier nog het eenen ander bij- 
voegen, waarom ik meen, dat hetgeen ik hier 
toegeve (schoon niet bewezen achte) geene 
gegronde bedenkingen tegen de berigten der 
Evangelisten , als ook door hoogere leiding 

geloofwaardig, kunnen worden afgeleid, 
Wij bespeuren namelijk zeer ligt bij het taal- 

kundig of aesthetisch beoefenen der H. Schrif« 
ten, dat er ook in zulke Bijbelboeken , wier 

schrijvers eene hoogere, of zelfs wel de hoog- 
ste mate van ingeving hebben genoten, naar 

het eenparig gevoelen van hen, die dezelve als 
Goddelijke boeken eerbiedigen , verscheiden 

kleine gebreken worden gevonden van vec 
lenden aard. 

Wat, bij voorbeeld, de taal betref, in alle 
de Apostolische beroven is dezelve, naar de 

erkentenis van elken bevoegden beoordeelaar,_ 
ver van zuiver te zijn, terwijl zij vol is van 
Hebraismen (q). Hier en daar zijn zelfs de 

H. 

(4) CE. Ernesti, dnterpre N.S. pel. s. IL € 3. 
Has: 
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He Schriften niet vrij te pleiren-van- taalkundi- 
ge fouten (7). Alleen inde Openbaring van 
Joönnes (wier echtheid-ik hier veronderstel ) 
zijn er verscheidene aan te wijzen (s), en de 
„brieven van Paulus leveren meer dan een voor= 
beeld op van eene, spraakkunstig, beschouwd, 
minder juiste schrijfwijze en harde -zamenvoe- 

“ging van woorden, waardoor aan de perioden 

de behoorlijke vorm ontbreekt ( #-)e 
Wat 1 

Harles, Intrad. in hist. ling. Gre te IL pe 2e P+ 68 seqde 
scriptoresque ab illis laudati, inprimis Vorstius, de He= 

braismis N. T. verg. ook Seiser, Bijbelsche Uitlegk. 

(r) Onder de Oudere hebben dit Origenes, Chry- 
sostomus, Jrenaeus en Hieronymus erkend, Onder de 

latere, niet minder bevoegde regters , als Erasmus, in 

Annot, ad Act, X: 46, en Beza ad eumdem locume 

Vid, porro de soloecismis N. T. Ernest (JC G.) 
Comment. de usu vitae communis ad interp. N.T.« inv 
sert, Sylloge Opusc. a Muutinghio edit. tl. pe I9 seqqge 

et Michaëlis, Einleit, tom, l, s. 185 folgg. scriptores- 

que ibi laudati, 

Cs) Cf. Bengelius, Apparatus rit. in N.T. p. 488, 
et 542 seg, 
(2) Door de meest bevoegde , en met de diepste hoog- 

achting voor de schriften van Paulus ingenomene, be- 

oordeelaars wordt dit erkend, Melanchton, bij voor- 

beeld, schrijft in zijne Dedicat. disposit, Orationis in 
epist. Pauli ad Romanos. Operum tom, IV. p.2. aan- 
gaande den stijl van Paulus in zijnen brief aan de Ro- 
meinen: „ Adhaec deëst compositio, quam sic vocant, 

» hoc est ratio texendarum periodorum, qude quia ad 

Hs » ab= 
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… Wat verder betreft de dichterlijke waardê 
van verscheidene der oude, van den H. Geest 

gedrevene Profeten ons nagelatene redevoe= 
ringen en beschrijvingen van gezigten, wan 

neer men dezelve onpartijdig en naar waarheid 
beoordeelt , zal men niet alleen bevinden, dat 

men den eenen Profeet, als dichter beschouwd, 

veel meerdere voortreffelijkheid moet toeschrijs 

ven, dan aan den anderen toe te kennen is, 

Maar men zal ook geene zwarigheid vinden, 
om met betrekking, bij voorbeeld tot Zze- 
chiël , met verscheidene beroemde en zeer ach- 

tingwaardige Uitleggers der H, Schriften te 
n er- 

» tbsolvenda membra sententiarum et argumentorum 
» cOnducit, multum momenti solet ad perspicuitatem 
» Orationis afferre, At saepe longius justo fluit oratio 

»„ Pauli, quae non est adstricta periodis, Interdum 
» Argumentnm velut puncto designat, duobus aut trie 

‚ bus tantum verbis: ita relinquitur imperfecta et quae 

„ si mutila sententia”, ZErnesti erkent (Jnterp. N. Ta 
pe L. s.II, c. 3. S. 38.) „In forma et structura 

> Orationis scriptorum N. T., praesertim Paulinae, essé 

» quaedam duriora et impeditiora , transpositiones, 

» ävaxoAoubtzv Constructionis, enallagas et similia®”, 
Verg. verder v, Hengel t‚ a. pl. bl. 24 volg. Grotius 

in Proleg. ad epist, Pauli ad Rom, Operum Theol, t. U. 

pe671, (Amsterd, 1679.). Clericus de Arte Critica, 
vol, IL, p.2ór seqg. beide ook door van Hengel aangeh, 

Seiler, te a, ple Se 83 en andere, 
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erkennen ; dat zijne opstellen-niet vrij zijn van 

dichterlijke gebreken (u). 

Op de beschrijving van de gezigten van Zie 

charias waren misschien niet minder gegrons 

de aanmerkingen te maken, van de zijde der 

dichterlijke voorstelling beschouwd (» 
__ Dat Jakobus in zijnen brief (V: 3.) aan het 
goud roest. toeschrijft, schijnt mij eene vers 

keerde zamenvoeging van niet bij elkander pas- 
sens 

Cu) Lowth schrijft van hem: De sacr, poësi Hebr, 
ex edite Je D. Michaëlis, Götts 1758. p. 418 seqe 

„ In imaginibus est truculentus, et nonnunquam pere 

„ deformis, in dictione grandiloquus, gravis, auste- 

„ tus, horridus, et interdum incultus, frequens in 

‚‚ repecitionibus”® caet. Michaëlis schrijft in eene noot 

op-de aangehaalde pl, van Low:4: „ Mihi in Ezechiële 
„non sublimitas laudanda, nedum Jesaiana, videtur, ut 

„ potius in exornandis amplificandisque imaginibus plus 

„ Artis et Luxuriae eum habere dixerim, quam cum 

„ impetu et sublimitare. poëmatis consistere potest”, 

En een weinig verder: „ Hac ipsa de causa, quod 
„ nihil pulcri_ negligit, mediocribus propior poêtis , 

he quam summis’” Van der Palm zegt van hem: (zie 

den korten inhoud van Ezechiël, in zijne Bijbelverkl,) 

dat het te bejammeren is, dat zijne vurige verbeelding 

hem de heilzame inteugeling der kunstregelen deed vers 

smaden. Verg, verder Muntinghe, gesch. der Menschh, 

naar den Bijb, 8, deel bl, 34 volgg. Eichhorn, Inleide 

iu het O.T. 3.deel S.55r.en Seiler , Uitlegk, $.183e ne Ie 

Cv») Verg. Niemeijer, Kialaark: des Bijb. 4.deel 

bl, 574 
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sende denkbeelden, niet overeen te brengen mee 
de regelen eener goede schrijfwijze ( ). 

Nu erkenne ik wel, dat zulke,en_diergelijke 
kleine gebreken geene gegronde reden opleve- 
ren, om aan den Goddelijken oorsprong der 

Bijbelschriften „in welke zij voorkomen, te twij- 
felen. Integendeel , ik houde het daarvoor, dat 

wij er zeer voldoende en voor ons geloof aan de 
Bijbelschriften veelmeer gunstige ; dan-onguns- 
tige: redenen van kunnen geven, waarom het 

der Goddelijke Voorzienigheid behaagd heeft , 

of ten minste kan hebben, de door haar bestuur- 

de Bijbelschrijvers niet boven alle deze en diere 

gelijke gebreken te verheffen (x). Intusschen 

zijn en blijven” het toch altijd gebreken van 
taal , stijl of vinding, en het valt niet te ont- 
kennen „ dat de schriften, in welke wij dezelve 

vinden , hierdoor ten minste eenen minderen 

graad van ideale volkomenheid bezitten. 
De moeite, welke zoo vele, en onder deze 

‚ zeer voorname Geleerden genomen hebben , om 
hen 

3 Cw) Tenzij} men met v.SHengel, te a. pl. bl86. aan 
gebrek aan natuurkundige kennis toeschrijve, dat Jako* 

bus van den roest des gouds spreekt, 
(Cx) Cf. Origenis Philocalia, c.IV. van Hengel, 

ta, pl. bl.g. volgg. Michaëlis, Einleit, 1th, s. 121 

folgg. Muntinghe , Gesch. der Menschh, tea.ple en 

andere, 
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den geheel van dezelve vrij te pleiten, toont 
‚genoeg, dat zij mede van dit gevoelen geweest 
«zijn; en, schoon men thans ‚de door hen 

genomene moeite meer algemeen voor on- 

noodig moge houden ter verdediging van de 
achtbaarheid en de Goddelijke herkomst der — 

H. Schriften; schoon men ‘het zeer natuur- 

dijk moge vinden, dat de Schriften des ‚N. V. 
in eene minder zuivere taal geschreven zijn , 

dat Paulus zijne perioden soms minder den be- 

hoorlijken vorm geeft, dat Ezechiël niet met 
Jesaja kan worden vergeleken in dichterlijke 
„waarde ; schoon men hieruit zelfs bewijzen 

moge ontleenen voor de echtheid van de 
schriften des N, V. in ‘talgemeen, en die van 

Paulus en Ezechiël in het bijzonder, men zal 
echter niet kunnen ontkennen , dat het een en 

ander ten minste iets minder volkomens in den 
uiterlijken vorm. dezer schriften verdient ge- 

noemd te worden, Evenwel houdt men met 
reden staande, dat dit minder volkomene gee« 
nerlei gegronde tegenwerping of bedenking 
oplevert, zelfs tegen eene hoogere mate van in- 

geving „ dan de Evangelisten noodig hadden tot 
beschrijving van bunne Evangelien. Trouwens 
het was het doel der ingevinge, door welke 

‚de Apostelen en Profeten schreven, niet, hen 
tot voorbeelden van taal, stijl en dichtkunde 
te stellen; niet zóó werden. zij door deze inge- 

ving 
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ving bestuurd , dat zij geheel werktuigelijk de 
Goddelijke inblazing volgden. Ook schoon 
hun misschien zelfs soms de woorden en uit- — 
drukkingen, welke zij best konden en moesten 
gebruiken, door den, H. Geest geleerd zijn, 
gebruikte echter over het geheel elk der heilie 

ge schrijveren, zijne eigene opmerking , naden- 
ken en zeggenswijze (9). Voldoende was het, 

wanneer Profeten en Apostelen slechts in zoo 

ver door den H. Geest wierden bestuurd, dat 
zij zelve den Goddelijken last , of de Goddelij- 
keleer, die zij in hunne schriften moesten boee 

ken, regt bevatten, en die aan’ anderen, met 
de behoorlijke duidelijkheid en waardigheid, 
gelijk zij dezelve ontvangen hadden, konden be- 
kend maken; en daaraan waren de genoemde 

kleinere gebreken in hunne schrijfwijze in gee- 

nen deele hinderlijk. 

Mag men deze intusschen bestaanbaar ach» 

ten met de ingevinge des H., Geestes, welke 

men erkent, dat zij in eene hooge mate genoten, 

dan zie ik niet, op welken grond men zoude 
kunnen staande houden, dat men het verschil, 

hetwelk men in de verhalen der Evangelisten 
met betrekking tot zegswijzen, tijd, plaats enz. 

ontdekt , onbestaanbaar zou hebben te achten 
met 

(yr) Verg. Egeling, tea. pl, bl. 610 volg. 
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mer eene door hen genotene Goddelijke inge» 
ving, toegegeven zelfs, dat dit verschil soms 

zoude ontstaan zijn uit eene minder juiste her- 
rinnering van het gebeurde, of minder naauw- 

keurige opgave door den eenen of anderen der 

Evangelisten. 
Wij kunnen trouwens zulk verschil even min 

hinderlijk achten aan het groote doel van hun 

schrijven, als de. mindere zuiverheid van taal 

en stijl en mindere volkomenheid van dichtere ° 

lijke voordragt en vinding bij Apostelenen Pro= 

feten. Natuurlijk mogen wij het zelfs achten , 

dat het bij hen kon plaats hebben, zoo zij niet 

geheel als werktuigen der ingevinge, welke zij 
genoten, moeten beschouwd worden. Eene 
geheele vrijwaring der Evangelisten voor zulk 
een verschil, zelfs cot in de minste bijzonder= 

heden, kan meer geacht worden tot eene ideale 
volkomenheid van hunne schriften te behooren 3 

en daar wij zien, dat de ingeving des H. Geestes 
zelfs de Profeten en Apostelen niet tot idealen 
van volkomenheid in het schrijven verhief, 

waarom zouden wij dit met betrekking tot de 
Evangelisten noodig achten? Te minder heb. 
ben wij hiertoe grond, daar wij toch ook bij 
deze zelfde Evangelisten, immers bij sommige 
van,hen , andere gebreken, of wil men liever, 
bij eene volkomen goede schrijfwijze minder 
voegende eigenheden, ontdekken, Om niet 

in 
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in meerdere bijzonderheden te treden, beroep. ik 
mij alleen op de tautologie, die men als cen 

karaktertrek van den stijl van Markus kan aan= 

merken, en van welke zijn Evangelie eene 
menigte van voorbeelden. oplevert.( 2 ). 4 

Meent men, na al het tot dus vér beredeneer- 
de , het nog te kunnen aanvoeren als eene bee 
denking van eenige kracht ; indien er in kleis 
ner bijzonderheden verschil kan plaats hebben 
tusschen de verhalen der Evangelisten, hetwelk 
niette vereffenen is, dan kunnen wij, ten mins- 

te in die kleine bijzonderheden geen volkomen 
staat maken op de juistheid en waarheid van hun- 
ne berigten, daar wij dit verschil niet anderss 

dan aan gebrek van geheugen , vergissing of iets 
diergelijks kunnen toeschrijven, en het niet te 

bepalen valt, wie in deze volkomen juist naar 
de waarheid van het gebeurde verhaalt, En 
kunnen wij met betrekking tot zulke kleinere 
bijzonderheden niet volkomen staat op hen ma- 
ken, dan kunnen wij ons in het geheel niet op 
hunne geloofwaardigheid verlaten, ten minste 
hen niet beschouwen, als door Goddelijke. ia. 

geving onfcilbaar geloofwaardig gemaakt. « Ik 
voor mij meene, dat deze bedenking weinig 
kracht heeft. Immers, dat het besluit geheel 

nieg 

' (2) Zie van Hengel, ta. ple bl, are 
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niet doorgaat, dat wij de geloofwaardigheid der 

Evangelisten geheel zouden moeten opgeven, 
wanneer het mogt blijken, dat zij in kleinighe- 
den zoo verschillen, dat hun versckil niet kan 

worden vereffend, is boven genoeg betoogd. 
Ik voeg er hier alleen bij, dat het ook ge- 
heel geen nadeelig gevolg voor de zaak van het 

Christendom , voor zoo ver die op de-geloof- 
waardigheid der Evangelisten rust, kan geacht 
worden te hebben, of hunne verhalen in de 

meergemelde bijzonderheden zoo verschillen, 
dat het verschil niet kan worden overeenge- 
bragt. Het is wel waar, de waarheid der ge. 
schiedenis van Jezus is de grondslag, waarop 
het gansche Christendom steunt, Ja de geschie- 
denis van onzen Heer Jezus Christus is niet al« 

leen de grondslag van het Evangelie, maar het 
Evangelie zelf (a); doch het zijn de groote 
lotgevallen en daden van onzen Heer, niet de 
juiste opgave en bepaling van tijd en plaats, 
waar en wanneer elk derzelve is voorgevallen, 
die den grondslag van het Christendom uitma- 
ken: en al ware het ook, dat er in de onder- 

scheidene berigten der Evangelisten omtrent 
den juisten tijd, of de plaats , of diergelijke bij. 

zon- 

Ca) Woorden van Egeling, Wig der Zaligheid, ode 
deel bl. 604. 

Ì 
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zonderheden van minder aanbelang eene wezerie 
lijke strijdigheid ware, dan nog zoude daarme- 
de de waarheid der Evangelische geschiedenis 
hiet wegvallen; dan nog zou de Christelijke 
leer voor ons op. genoegzame gronden gevese 

tigd zijn (4). Wij gelooven, bij voorbeeld, 
„dat Jezus Christus onze Heer van God zijnen 
Vader is gezonden, om te zoeken en zalig te 
maken dat verloren was, omdat Hij door God- 
delijke wonderen zijne Goddelijke zending heeft 
bekrachtigd, en God Hem krachtiglijk heeft 

„bewezen zijn Zoon te zijn, door zijne opstan- 

ding uit den dood («). Maar al verschillen 

nu ook de Evangelisten , misschien wezenlijk, 
in de opgave van den tijd en de juiste plaats , 
wanneer en waar een of ander wonder door Je- 
zus is geschied, daarom blijft het niet te min- 

der waar, dat Hij veelvuldige Goddelijke won 
deren verrigt heeft: en al mogten zij, misschien 
ook even wezenlijk, verschillen in eene of ane 

“dere kleinere bijzonderheid betrekkelijk de ge« 
schiedenis van Jezus opstanding, daarom is-het 
niet te minder geloofwaardig en zeker, op grond 
van hunne getuigenis, dat onze Heer waarlijk 
door God zijnen Vader is opgewekt van den - 
dood: en blijft het waar en zeker, dat Jezus 

ter 

(B) Verg. Egelinc, t. a. pl. 

6e) Verg. Rom, IF: 4. 
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ger bevestiging der getuigenis, die Hij van zich- 

gelven getuigde, een aantal wonderen heeft 

wverrigt „en dat God Hem uit den dood heeft 

sopgewekt, dan blijft het ook waar en zeker ; 

sdav Hij van God tot eenen Zaligmakef-is gezon= 

den, Trouwens ons geloof aan deze waarheid 

stust ook niet daarop ; dat „wij met zekerheid 

„weten 3 waar Jezus eenen zekeren blinden het 

„gezigt heeft hersteld , wanneet Hij der vijgen= 

boom hebbe doen verdorren, wie zijder vrien» 

‚den of vriendinnen het graf het &érste na zijne 

opstanding hebbe bezocht enz, Voor ons geloof 

kunnen wij. dit zelfs vrij onverschillig achtei ; 
zoo wijvons maar op goede gronden kunnen 

„verzekerd: hotiden , gelijk wij kunnen; dat de 

„Evangelisten. ons waarheid verhalen ; wanrieër 

zij ons berigten „dat Jezus wonderert Re gee 
er en verrezen is uit het graf, 

> Wart eindelijk betreft , a wij dé Evangelig. 

ten ten minste niet voor onftilbaar geloofwaats 

dig zouden kunnen houden , wänneer wij tocga- 
ven, dat zij in sommige, hoewel weinig bee 

langrijke, bijzondetheden- oo verschillen; dat 

het verschil nier is te vereffenen: schoon dif 
niet alleendoor Deïstische schrijvers en anderen; 

die minder gunstig over de Evangelische ver= 
halen denken , ter besttijditig van dezêlve wordt 
Aangevoerd, maar ook als Zeker verondersteld 

door opregte vrienden en hoogachtets def H. 
1 2 _ Sehrift 3 
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Schrift (d), zoo twijfel ik echter of men dit, 
zonder eenige nadere bepaling, voor bewezen 
kunne houden, Eer ik dit toegave zoude ik ten 
minste verlangen, dat men wel bepaalde, wat 
men door onfeilbaar verstaat, Verstaat men 
namelijk door dit woord eene volstrekte onmo- 
gelijkheid om , ook in het minste of geringste 
zich, met betrekking tot eenige bijzonderheid, 
welke van geen aanbelang is, te vergissen, dan 

kan het wel niet ontkend worden, dat de Evan= 
gelisten niet onfeilbaar zijn geweest in het schrij- 
ven, wanneer zij met betrekking tot zulk eene 
bijzonderheid inderdaad van elkander. verschil 
len, Evenwel ik zie dan ook niet, waarom-het 

een gevolg zou moeten geacht worden van eene 
door hen, genotene ingeving van den H. Geest , 
dat zij zoo onfeilbaar zouden moeten zijn ge= 

maakt, 4 

Doch neemt men ozfeilbaar in eenen meer 
ruimen zin. Verstaat men erdoor, dat de Evan= 

gelisten ons niet ééne enkele daadzaak uit het 
leven van hunnen Meester hebben. verhaald, 

dan die waarlijk is gebeurd, en niet ééne enkele 
van zijne daden en lotgevallen in- een verkeerd 
licht hebben geplaatst, en dat de leiding van 

den 

Cd) Bi voorbeeld, MMichaëlis, Egeling, t, 2 plke 
en andere. 
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den H. Geest, welke zij genoten, hen volko- 

men hebbe beveiligd voor alle gevaar, hetwelk 

zij te dezen opzigte konden loopen, dan zie ik 

niet, waarom men hunne onfeilbaarheid zou 

moeten opgeven, om eenig gering verschil in 

hunne berigten, al mogt men an ook niet kune 

nen vereffenen. 

Nog eene aanmerking voeg ik hier ten slot- 

te bij. Van ouds heeft men het niet onbestaane 

baar geacht met de geloofwaardigheid der Eivane 

gelisten, als heilige, door den Geest van God 
geleide schrijvers, dat zij bij het opteekenen 
der daden en lotgevallen van hunnen Heer zich 
niet hebben gebonden aan de tijdorde, en dat zij 
vaak geene naauwkeurige, of geheel geene op- 
gave doen van den tijd en de plaats, wanneer 

en waar hetgeen zij verhalen is voorgevallen. 

Vrijalgemeen heeft men dan ook gemeend, dat 
men zich, behoudens de achting en eerbied, 

aan de Evangelisten verschuldigd, veroorloo- 
ven mogt eene verschikking in hunne orde van 

verhalen te maken, en de door hen geboekte 
bijzonderheden haren tijd en plaats aan te wij. 

zen, naar dat men het voegzaamst en meest 

overeenkomstig met den waren toedragt van za- 

ken oordeelde. 

‚ Met de geloofwaardigheid der Evangelisten 
en de door hen genotene Goddelijke ingeving 
heeft men dus gemeend het zeer wel te kunnen 

13 over- 
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pvereenbrengen, dat zij ons, met betrekking, 

tot de schikking der onderscheïdene bijzonders 

heden uit Jezus leven op. haren regten tijd en 

{ plaats ‚ aan ons zelven hebben overgelesten „ en 
dus blootgesteld aan het gevaar. van dwaling 

en vergissing Ce), Men heeft daardoor duis 
delijk genoeg getoond, dat men. den juisten 

tijd en de plaats van de daden „en lotgevallen 
van onzen Heer niet achtte van zoo veel belang, 

in zijne geschiedenis , dat het gemis van eene 

juiste bepaling van dezelve de Evangelisten 
minder geloofwaardig maakte „-of ons zou moes 
ten doen twijfelen, of zij wel door den He. 
Geest in het schrijven. zijn bestuurd, En 
waarom zoude men het dan met hunne geloof= 
waardigheid en eeng door hen ondervondene 

hoogere leiding niet overëen te brengen ach= 

ten „ wanneer het mogt blijken, datde een of 

ander van hen, door vergissing, of gebrek 

aan geheugen, zelf eene minder juiste opgave 
van den tijd en de plaats van. eenig voorval 
uit Jezus leven heeft gedaan? - Of, op welken 

grond 

Ce} Dat vele Geleerden dan ook inderdaad. dwalen 
in de bepaling van tijd en plaats, wanneer en waar de 

onderscheiden bijzonderheden van Jezus leven zijn voor» 

gevallen, blijkt daaruit ontegenzeggelijk , dat schier 

niet, een Harmonieschrijver met eenen anderen in de 

bepaling van tijd en plaats geheel overeenkomt, 
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grond zal men beweeren, dat zulk: eene min- 
der juiste opgave, met betrekking tot iets» 

hetwelk men erkent tot het wezen der geschie= 

denis niet te behooren, een grooter en meer 
wezênlijk bezwaar tegen der Evangelisten ge= 
loofwaardigheid en hunne Goddelijke leiding 
Zijn zou, dan het doorgaande gemis van alle 

bepaling, hetwelk ons noodzakelijk aan ver: 
gissing blootstelt (f). Dat het voorts in 
vroegeren en lateren tijd niet ontbroken heeft 

aan geleerde en van diepe hoogachting voor 
de H. Schrift doordrongene Mannen „ die het 
niet onbestaanbaar hebben geacht: met de ge= 

loofwaardigheid der. Evangelisten en de door 
hen ondervondene leiding van den Heiligen 
Geest, dater bij hen eene vergissing van het 
geheugen zou hebben plaats gehad in bijzonder= 

heden van geen aanbelang, kan men zien uit 
de aanteekeningen der Uitleggeren op. Match. 
XXVII: 9. 

_ Door verre de meeste trouwens wordt toege- 
stemd , dat te dezer plaatse de naam van Jere- 

| mias, 

Cf) De H. Schrijvers geven soms zelve duidelijk 
en uitdrukkelijk te kennen , dat zij niet in staat zijn, 
om juist te bepalen eenig getal, of iets diergelijks. 
Een overtuigend bewijs, dat, naar hun eigen gevoee 
len, de ingeving, die zij genoten, hen daaromtrent 
niet onfeilbaar maakte, Verg. v. Hengel, t.a. pl ble ge 

I / 
pi 
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mias ‚ in plaats van dien van Zacharias wordt-ge- 

lezen (g): (gelijk het dan ook blijkbaar genoeg 
is, dat Mattheus inderdaad „eene Godspraak, 
al niet woordelijk, maar uit het geheugen, 
aanhaalt, welke nog in de schriften van Zg= 
cherìas voorhanden is) en onder hen wer- 

den er van den tijd van „Augustinus af niet 

weinige gevonden, die het aan een gebrek van 
geheugen (dudprypa vywovsnby) in Mattheus 
zelven meenen te kunnen toeschrijven, dat 

„hier een verkeerde naam gelezen. wordt, en die 
dit. met zijne geloofwaardigheid en zijn 'ge= 
zag als H. Schrijver meenen niet onbestaan- 

baar 

5 (Cg) Het getal van hen is zeker niet het grootste , 

die met Michaëlis en andere , aangehaald door Heringa, 

‘in zijne bekroonde Verhand, over Aet gebruik en mis- 

bruik der Kritiek , bl, 488, en Bynaeus, ll t…2, p. 468 
seg. ‚ van gevoelen zijn, dat de plaats, door Mattheus 

aangehaald, uit eere verlorene Godspraak van Jeremias 
zoude ontleend zijns of, met Lightfoot en andere C vid. 
Bynaeus \. 1. pe 473 Seqqe ) ‚ dat Jeremias de eerste plaats 

onder de profetische schriften zou hebben beslagen, 

en Mattheus daarom de Godspraken van Zacharias op 

_paam van Jeremias aanhaalt; of, met Erasmus en an- 

dere (vid. Bynaeusl, 1), dat Zacharias ook Jeremias 
zoude geheeten hebben; of met Grotius en andere, dat 
de aangehaalde Godspraak zou gesproken zijn door Jee 

remias, maar door Zacharias geboekt; en welke diere 

‘gelijke gissingen en verklaringen ik hier meer zou kune 
nan bijvoegen. 
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baar te zijn. Onder deze zal het genoeg zijn, 
behalve Augustinus , te noemen de namen van 

Beza (g*), Mill, Glassius, terwijl ook Cal» 
vyn bij hen schijnt te kunnen worden gee 

voegd (%). 

DERDE HOOFDDEEL. 

_ Regelen van omzigtigheid bij de beoordeeling 
van het verschil in de verhalen der’ 

Evangelisten, 

Te meen nu genoeg te hebben betoogd, 
dat het in de verhalen, door de Evangelisten 

ons 

Cz*) Schoon Beza een ander gevoelen de voorkeur 

geeft, spreekt hij echter zoo van de meening , dat 

Mattheus door gebrek van geheugen, eene verkeerde 

aanhaling zou hebben gedaan, dat het blijkt, dat hij 

in deze meening niets, hetgeen met het gezag van Mat“ 

theus strijden zou, heeft gevonden. _ 

(4) Cf Bynaeus, Ll, p. 462 seqqg. Deylingius, 
Obsery. sacr. teï. P. 209 seqqg. en Heringa, ll. ble 487. 
Ook Erasmus meent, dat het aan der Evangelisten ge. 

Zag geenszins kan geacht worden nadeelig tezijn , wane 

„neer men toestaat, dat er bij hen een zmdernua gun 
zei een gebrek aan geheugen, heeft kunnen plaats 

ebben. Vid, ejus dnnotat. ian Math. II: 6, et 
XXVII: 9. 

Is 
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ons van gelijke (é) gebeurtenissen gegevens, 
bevondene, en zelfs ook het veronderstelde 

verschil hunne geloofwaardigheid geenszins in 
den weg staat: het zij men de Evangelisten in 
het algemeen beschouwe als geschiedschrijvers;, 

of meer bijzonder als heilige , door hooger lei- 
ding en ingeving bestuurde geschiedschrijvers. 

Ik ga daarom over tot het derde en laatste ge= 
deelte der verhandeling, in het welke ik wilde 

opgeven en aanbevelen eenige regelen van om- - 
zigtigheid, tot voorkoming of wegneming van 

ongepaste en met het erkend gezag der Evan- 
gelisten strijdige beoordeelingen van het meer- 
gemeld verschil, in acht te nemen, 

De noodzakelijkheid van het kennen en inacht 
nemen van zulke regelen zal wel niemand ont- 
kennen, die ectie: in het algemeen de Evan- 
gelisten voor geloofwaardig houdt in hun schrije 
ven, hoe veel minelk, die hen als heilige schrij 

vers eerbiedigt. 

Ik wil daarom hier dezelve wart breedvoeri- 
ger uiteen zetten, en meen, dat dit niet het minst 

belangrijke gedeelte van deze verhandeling zal 

kunnen uitmaken, 
Als 

(7) Bij de verhalen van geZijkschijnende gebeurtenise 

sen houde ík mij niet op , om boven aangevoerde rg= 

denen, 
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Als eenen eersten regel van, omzigtigheid 

bij de beoordeeling van het verschillen der 

Evangelisten in hunne verhalen, in woorden, 

zegswijzen, bepaling van mijd en plaats enz, 

meen ik hier te moeten opgeven den volgen- 

den: niet alles moet men terstond voor vers 

schil verklaren, wat in den eersten opslag 

verschil schijat, allerminst voor zulk verschil , 

hetwelk niet kan worden vereffend of overeen- 

gebragt. Integendeel , men behoort eerst naauw- 

keurig te onderzoeken, of er wel waarlijk ver- 

schil besta, en, zoo men dit bevindt, te be- 

proeven om hetzelve te vereffenen. | 

Daar is het een en ander , hetwelk aanleiding 

kan geven, dat wij, bij het lezen der Evange- 
liën, in den eersten opslag zulk verschil, als 

waarvan de Prijsvraag gewaagt , meenen te be= 
speuren tusschen verhalen van gelijke gebeur- 

tenissen, terwijl hetzelve niet inderdaad , maar 

alleen in schijn, bestaat. 

Boven isaangemerkt, dat deze schijn van ver- 

schil kan ontstaan uit eene verkeerde lezing, in 
de gewone uitgave van den oorspronkelijken 
tekst opgenomen, of eene verkeerde vertaling 
in de overzetting, van welke men zich pleegt 
te bedienen: terwijl hiervan ook een en ander 
voorbeeld is opgegeven. 

Ak behoef daarover hier dus niet breeder uit 
te weiden, en zal ook wel niet behoeven te 

be: 
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beroogen, dat het de pligt is van elk, die de 

verhalen der Evangelisten wil AE of 

uideggen, dan, wanneer hij verschi tusschen 
dezelve meent te bespeuren, eerst kritiesch en° 
taalkundig te onderzoeken, of dit verschil ine 
derdaad, dan slechts in schijn besta, Dat men 

wouwens, ook bij de H Schriften des Bijbels 4 
van de kritiek niet alleen mag, maar ook moet 

gebruik maken zal in onzen tijd wel niet meer 
behoeven bewezen te worden (#} En dat 
men dit niet doende, of blindelings eene ver- 
taling volgende, zonder derzelver juistheid be- 
boorlijk te onderzoeken, gevaar loopt de Heie 
lige Schrijvers iets toe te schrijven, hetwelk 
zij niet gezegd of bedoeld hebben, en dus te 
kort te doen aan hun erkend gezag en de hun 

verschuldigde achting, kan ook aan geen twij- 
fel onderhevig geacht worden, 

Doch daar is iets, hetwelk nog meer, dan 
cene verkeerde lezing of vertaling, bij eene op= 
pervlakkige lezing der Evangelische berigten, 
aanleiding kan geven, om ons te doen denken, 

dat zij gelijke gebeurtenissen verschillend ver- 

halen, terwijl dit inderdaad niet zoo is, maar 
al- 

(A) Cf. Segaar, Oratio de Critice in Divinis N. T, 
‘libris, acoue ac in hutkanis, sed circumspecte et modes- 

te etiamnum exercenda, en Heringa, over het gebr. en 

wisbr. der Kritiek , bl, 15 volgg. - 
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alleen zoo schijnt te zijn. Ik bedoele namelijk, 

dat men gelijkschijnende gebeurtenissen voor 
gel lijke aanziet. 

Boven heb ik verscheidene voorbeelden van 
zulke gelijkschijnende gebeurtenissen aangehaald. 
Uit vergelijking van dezelve kan men genoeg 
opmaken , hoezeer men, bij eene ne 
kige lezing der ieb drek gevaar loopt, o 
die gebeurtenissen voor gelijke te houden, en 
zoo zich te laten bedriegen door den schijn 
van verschil, 

De ondervinding leert dan ook, dat het 

vermengen van gelijke en gelijkschijnende ge- 
beurtenissen mede behoort tot de voornaamste 

oorzaken, welke aanleiding hebben gegeven, 

aan den eenen kant, aan hen, die minder gun- 
stig over de Evangelische verhalen denken, 

om zoo grooten ophef te maken van derzelver 
weinige overeenstemming, en aan den ande- 
ren kant, aan derzelver verdedigers tot ge- 

zochte verklaringen en gedrongene overeens 
brenging (Z*), 

Voor alle dingen behooren wij dus te beproe- 
ven, of het verschil, hetwelk wij meenen te 
bevinden tusschen der Evangelisten verhalen, 

mis- 

(#t) In het derde deel dezer Verhandeling zal die 
vitvoeriger worden aangetoond, 
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vinisschien alleen in schijn besta.. Doch, daf 

wij dit niet altijd, zelfs niet meestal zoo zúl. … 
len bevinden, maar integendeel bespeuren, dat 

er veelvuldig, inderdaad bestaand, verschil 

overblijft; moeten wij vervolgens trachten het- 

zelve te vereffenen, zoo dat het blijke , dat het 
alleen verschil en geene tegenstrijdigheid iss 

Op welk eene wijze, en door welke midde- 
len dit kan geschieden is boven breeder uitëen 

gezet (/). Hier komt het alleen te pas aan 
te 

(2) Ik voeg hier nog bij de opmerking , dat soms 
de strijdigheid alleen in de woorden, niet in de za 
ken, bestaat. Eene opmerking onder anderen ook ge. 
maakt door Keif, ll. $. O2. NOL 6e liteaes en tot stä | 

ving van dezelve de Hoogleeraar van Voorst ‚ die (in zije 

ne Dictaten op d, pl.), de volgende voorbeelden, hiet 

ter zake dienende; bijbrengt: „ Markus schijnt met de 
» Andere Evangelisten te strijden, wanneer hij verhaalt, 

» dat Jezus door Petrus driemalen is verloochend eef 
de haan tweemalen gekraaid had (verge hoofdst, XIV: 

„ 30, 72e met de gelijkluidende pll, ván Mattheus; 

j Lukas en Joännes) maar het verschil bestaat alleen 
»„ in woorden en Zegswijze 3; want het tweede hamers 

j gekraai werd bij uitnemendheid hèt Zagengekraai 
» (AAsurepoDuvia) genoemd ( zie Mark, XEIl: 35e) 
„ Zoo ook verschilt alleen in woorden de gemgrrhedë 
» wijn CMark, XV: 23.) van den edik met galle gee 

& mened ( Matth, XXVII: 34. ). Men kan hiertoe ook 
„ brengen” (zoo vervolgt de Hoogl, ) „de opmet 

» king, dat, bij het verhalen van dezelfde geschieder 

» nis, dezelfde persoon soms met verschillende nameft 
„BE 
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te toonen, dat wij het verschuldigd zijn aan 

de Evangelisten zulk eene vereffening van het 

verschil in hunne verhalen te beproeven, eet 

wij verklaren, dat het niet is overëen te bren- 

gen, gelijk dic ook verëischt wordt tot eene 

meer volledige‘en juiste kennis der door hen 

geboekte geschiedenissen. 

Aan elken niet geheel verwerpelijken ge- 

schiedschrijver zijn wij het schuldig, bijaldien 

wij in zijne berigten iets aantreffen, waarin 

hij verschilt van andere, mede niet geheel ver- 

werpelijke geschiedschrijvers, terwijl zij ons 

dezelfde geschiedenis verhalen, om te beproes 

ven , of wij dit verschil op eene geschikte wijze 

kunnen overeenbfengen, hetzij dit door eene 

ongezochte verklaring, hetzij door eene waar- 

schijnlijke gissing geschiede. Wij mogen, trou= 

wens, eenen aanderzins geachten schrijver niee 

verdenken van ontrouw, of gebrek aan naauw- 

keurigheid in het verhalen, zoo lang wij hem 

nog van deze gebreken kunnen vrijpleiten, 

door zijne berigten in zulk eenen zin op te vats 

tens 

„ genoemd wordt, Door deze opmerking trachten ten 

minste sommige niet kwalijk overeen te brengen de 
» verhalen van Markus (hoofdst. II: 14 volgg.) en 

van Lukas (hoofdst. V: 27 volgg.) „ met dat van 

Mattheus (hoofdst. IX: 9 volgg.”” Cf. Ernesti;, 

Anstits interp. IN. T. pel. s. IL, Ce, óe 5e 6e 
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ten, dat hee blijke, dat zij niet met die van _ 

andere , welke in gezag met hem gelijk staan, 
strijden. Ja, zoo lang wij, door waarschijn- 

lijke gissingen en aanvulling van het ontbreken- 

de, de berigten van anderzins getrouwe en aan- 
bevelingswaardige geschiedschrijvers mer el= 
kander kunnen vereffenen, is-het onze pligt dic 
te beproeven, omdat wij dit aan” hunne eer er 

nagedachtenis schuldig, zijn, 

Door op eene geschikte wijze de verschillen- 
de berigten van verscheidene. achtingwaardige 

geschiedschrijvers overeen te brengen, voldoen 
wij intusschen niet alleen aan hetgeen wij hun 
schuldig zijn, maar verkrijgen wij tevens eene 

meer volledige en juiste kennis van de geschie- 

denis, welke zij ons verhalen. In plaats toch — 
van hetgeen met eenig verschil geboekt is, ge- 
heel of gedeeltelijk te verwerpen om dat verschil, — 

schoon het verschillende evenzeer waar kan 
zijn als het gelijkluidende, trachten wij door 

onze poging tot vereffening, de verschillende _ 

berigten overeen te brengen , en zoo zamen te 

stellen, dat zij een goed geheel uitmaken. Wij 

vullen den eenen uit den anderen aan, en ver= 

krijgen zoo een meer volledig en juist verslag; 
terwijl het niet missen kan, of er moeten ware 

en belangrijke bijzonderheden worden uitgemon- 

sterd, wanneer wij al, wat verschilt, geheel 
of 
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„Bf gedeeltelijk , zonder poging tor vereffening, 

verwerpen. 

„Steeds hebben dan ook de geleerdste mannen 

aan die ongewijde geschiedschrijvers „ die eenig- 

zins aanspraak op geloofwaardigheid kunnen 

imaken, het regt laten wedervaren, dat zij der- 

zelver verschillende berigten;-zoo. veel dit op 

eene geschikte wijze konde geschieden, hebben 

zoeken overêen te brengen. En zij hebben 

hierin volgens hunnen pligt gehandeld, gelijk 

de algemeene goedkeuring, welke zij ook op 

dit gedeelte van hunnen geleerden arbeid heb. 
ben oridervonden, genoeg bewijst: hoe veel te 

meer moeten wij «ons dán verpligt achten, bij 

de Evangelische verhalen, alle geschikte po- 
gingen tot vereffening van derzelver verschil 

aan te werden, eer wij hetzelve voor tegenstrij- 

digheid verklaren (mm). Zoo vele eeuwen lang 
en bij zoo vele duizenden hebben de Evangelis. 

ten de hoogste achting genoten, als hoogste 

geloofwaardige schtijvers, en zullen wij hun 

dan eene billijke aanspraak op die achting ont- 
zeggen, zonder hun het regt te laten wederva- 
ten , hetgeen-wij aan zoo vele andere minder 

ge- 
Cm) Cf. Morus, Herm, N.T. vol. II. ps 23 seqd. 
&£ Macknight , zhe trush of the Gospel hist, P. 1924 

K 
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geachte geschiedschrijvers toekennen?” Zullers 
wij bij hen terstond elk verschil woor tegenstrijn « 
digheid uitkrijten, terwijl men het algemeen 

goedkeurt, dat men bij de ongewijde schrijvers 

zijn vlijt en geleerdheid besteedt, om de vere _ 

scheidenheden in hunne verhalet ovérëen te 

brengen? Zoo er bewijzen zijn voor de ge= 
foofwaardigheid van Xenophon; Polybius, Lie — 
vius, Tacitus, nog veel meer en krachtiger 
bewijzen zijn er voor de geloofwaardigheid vant 
Mattheus, Markus, Eukas en Joäanes: en 
zullen wij dan niet nog veel meer de berigtert 

der laatste van tegenstrijdigheid zoeken vrij te — 
pleiten, dan die der eerste? Ja, niet alleen 

om de door de Evangelisten zoo lang en alge- 
meen genotene achting en het getalen de kracht 

van de bewijzen voor hunne geloofwaardigheid„ 
moeten wij het ons voorval aan hen en hunne’ 
geschiedenis verschuldigd achten, het verschik — 
in-Runne berigten, zoo veel wij kunnen, op’ _ 
eene geschikte wijze te vereffenen, maar ook — 
omdat de beschouwing van den aarden het 
doel van bun schrijven ons verscheidene bijzon= 
derheden deet opmerken, welke ons daartoe — 
verpligten. 

Ik breng daartoe vooreerst, dat de Evange= 

Hän blijkbaar opstellen zijn van menschen, die 
geene wetenschappelijke opvoeding hebben ge- — 
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noten (A), en welker verstandelijke bescha 
ving niet kan worden vergeleken met die van 
eenen Kenophon , Livius, Tacittis en anderen, 
Zulke opstellen , trouwens, hebben aanspraak 

bp eene meer zachte beoordeeling. Men kan 
het niet anders verwachten, dan dat ín dezelve 
hiet alles met die naauwkeurigheid van uit 
drukking Zal zijn verhaald, in zulk eene orde 

zijn voorgesteld en zoo zamengevoegd, als die: 
door meer wetenschappelijk gevormde schrij<’ 

Vers pleegt te geschieden. Hoogst onbillijk 
Zoude het zijn elk verschil, hetwelk men 

bij de vergelijking van zulke opstellen ont- 

dekte, met betrekking tot woorden eh zegss 
wij- 

(2) Wanheef men Lukas, met Michaëlis , Einleit, 

ò. th, s. 1678 folgge Kwindel, Proleg. ad Luk, S, it. en 
anderen, houdt voor denzelfden, van wien Paülusde Coe 

lössensen in zijnen brief (hoofdst. IV: 14) groet, er 

dien hij &enen Medicijnmeester noemt; moge men vaa 
dezen niet kunhen ontkefinen , dat hij eene weténschap= 

pelijke opvoeding heeft genoten, gelijk men daaruit 

dan ook misschien Zoüde Kunnen verklären zijne meer 

Zuivere Grieksche schrijfwijze en eenige andere bij- 

zonderheden in zijne schtiften, Van de atidere Eván- 
gelisten blijft hét daârom niet te minder waar, dat 

zij zulk eene opvoeding niet hebben genoten. En zelfs 

Lukas zal men, blijkens zijne schriften, wel niet in 

beschaving met Xenophon en andere Grieksche of Ro« 
meinsche Geschiedschrijvers willen geliĳk stellens 

K sg 

= 
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wijzen en de bepaling wan tijd en. plaats, et _ 
hetgeen misschien alleen een gevolg is van ’ 
eene minder gevormde wijze van. uirdrukken 

en voorstellen, terstond voor,eene tegenstrijs 
digheid te houden, Integendeel de billijkheid 
vordert bij zulke opstellen, veel meer dan bij 
de. wijdvermaarde geschriften der: ongewijde 
geschiedschrijvers, te beproeven, of wij mise 
schien door eene behoorlijke verklaring of waar - 
schijelijke gissing het verschil op eene gepas- 

te wijze kunnen vereffenen, 
‚Ik breng hiertoe in de tweede Plaats; dat. 
( volgens de reeds meermalen. gemaakte aanmer 
king) de Evangelisten zich in hunne berigten 

niet binden aan de orde van den tijd, maar 

niet zelden meer volgen de orde der zaken, 
of op verschillende tijden gebeurde daadzaken 
bijëenvoegen, zoo als hun geheugen hun dee 
zelve opgaf (o). Zoo verhaalt ons, bij voor- 
beeld, Joännes naar de orde des tijds „dat Je- 

zus door Maria te Bethaniën kort voor zijnen 
dood 

Co) Dat men dit niet voor een gebrek in hunne 
geschriften hebbe te houden, kan men zien aangewezen 

door Michaëlis, Einleit. o. th. s. 882. ; terwijly. Williss 
in zijne Proeve eener overeenstemmiug der Evang. aans 

toont, dat het in de Evangelien niet aan grootere en 

kíeïnere tijdmerken ontbreekt, die ons aanteiding geven 

tot rangschikking der verhalen, 
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dood is gezalfd, Mattheus en Markus daaren- 
tegen verhalen ons dic, dáár waar het beloop 

vân hun verhaal het meest scheen te vorderen, 

dat zij er gewag van maakten (p ). Dikwijls 
voegt de een of ander, ten minste der drie 

eerste Evangelisten, eene reeks van min of meer 

gelijksoortige, maar op onderscheidene tijden 
en plaatsen gebeurde, zaken te zamen; terwijl 

wij diezelfde gebeurtenissen, bij eenen ande. 

ren, hier en daar verspreid vinden, naar dat 
de tijd of plaats van het gebeurde zulks vere 
eischte. Niet zelden verhaalt, zoo wel de een 

als de ander , eenig voorval uit het leven van zijn 
Meester in zulk een verband, dat wij niet kun- 
nen nagaan, dat of tijd of plaats of de gelijk- 

soortigheid van het gebeurde hem aanleiding 

heeft gegeven, om het juist daar, waar wij het 
vinden, inte voegen , terwijl een ander dic weer 
op zijne wijze doet (q), en men geene ande- 
re reden van hunne verschillende plaatsing van 
het voorval kan geven, dan dat juist hun ge- 
heugen het hun daar te binnen bragt, waar zij 
het invoegden. Dit niet in acht nemen der 

tijde 

(2) Zie Michaëlis, Einleit, aethe s, 889 folgg. en 
boven bl. 44, 

(4) De voorbeelden van dit een en ander zijn te 
_menigvuldig en te bekend, dan dat ik dezelve hier 
zqude behoeven aan ce halen, 

K 3 
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tijdorde en het zoo verschillend plaatsen van dee 
zelfde gebeurtenissen toch heeft meermalen aan* 
leiding gegeven, en kan ons ook ligt, bij den 
eersten opslag, in de meening brengen, dat de 
Evangelisten nier zelden zoo verschillen, met 
betrekking tot tijd en plaats , wanneer en waar 

sommige voorvallen uit het leven van Jezus 
hebben plaats gehad, dart zij niet zijn overëen 

te brengen. Intusschen doen wij. den Evange- 
lieschrijveren blijkbaar onregt, wanneer wij uit 
de verschillende plaatsing van dezelfde gebeur- 
tenis uit het leven van Jezus tot eene tegenstrij- 
digheid willen besluiten, Integendeel behoa- 
ren wij te dezen opzigte te meer aan hen toe 

te geven, en te beproeven, om door een ge- 

paste verschikking ‚ waarschijnlijke gissing enz. 
hunne verhalen te doen zamenstemmen, daar 

het zeker is, dat wij uit het verband, in het- 
„welk zij geplaatst zijn, niets met eenige zeker- 

heid kunnen besiuiten tot den tijd, wanneer, 
en soms dus ook tot de plaats, waar zij zijn 
voorgevallen, ja zelfs niet tot de meening der 
Evangelisten daaromtrent. 

Eene derde bijzonderheid van den cies en 
het doel van het schrijven der Evangelisten , 

welke ons verpligt, om vooral bij hunne ge- 

schriften te beproeven het verschil, hetwelk 

wij in dezelve aantreffen , op eene gepaste wijze 

te vereffenen, eer wij het voor strijdigheid wers 
kla» 
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klaren, isdeze: dat het blijkbaar de bedoeling 
der Evangelisten niet is geweest eene volledige 

geschiedenis van hetlevenvan Jezus, maar alleen 
eenige niet aanéengeschakelde bijzonderheden 
van hetzelve op te teekenen „en dat het niet min- 
der blijkbaar is , dat de eene Evangelist eenige 
omstandigheden van eene gebeurtenis heeft ge- 

weten „ of zich herinnerd , en ten gevolge 

van dien ook geboekt , die eenen anderen onbe- 
kend of ontdacht waren, en dus ook door 

hem, bij her verhalen derzelfde gebeurtenis, 

zijn overgeslagen. 
Dat het trouwens zeer mogelijk is, ja uit 

den aard der zaak volgt, dat de eene Evange- 
list van hetzelfde voorval meer omstandigheden 
hebbe opgemerkt, vernomen of onthouden, 

„dan de ander, behoeft wel geen betoog. Zelfs 
met eene door hen genotene ingeving van 
den H. Geest is dit niee strijdig te achten, 

daar deze hen toch zeker niet zoo bestuurde , 

en alles als het ware in de ziel zoo voarzeide, 
dat daardoor het eigene vrije gebruik van hunne 
zielsvermogens geheel werd weggenomen, of 

dat die alle op dezelfde wijze bij allen werden 

geregeld en verhoogd, 
Dat ook hieruit intusschen niet weinig ver- 

„schil in het verhalen moest onstaan, hetwelk 

„meer verscheidenheid dan strijdigheid verdient 

„genoemd te worden, en hetwelk wij dus moe- 

d K 4 ten 
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ten trachten te vereffenen door eene gepastê. 
verklaring en waarschijnlijke gissing, of door 

den eenen uit den anderen aan te-vullen, be 
hoeft ook wel geen verder betoog. 

Nog eene aanmerking ten besluite van hetgeen 
ik over den. eersten regel van omzigtigheid 
meende te moeten zeggen. Verpligt onsde bile 
lijkheid, om dan, wanneer een en dezelfde pere 
soon’ twee of meermalen dezelfde gebeurtenis, 
mondeling ‘of schriftelijk, verhaalt, en wij in - 
die onderscheidene verhalen ‘eenig verschil bee 
speuren, door nader onderzoek te beproeven; 

of wij dit verschil kunnen overëenbrengen, eer 
wij zijne getuigenis van tegenstrijdigheid met 
zichzelve verdenken of beschuldigen; veel- 
meer nog verpligt ons hiertoe de billijkheid, 

‘wanneer wij onderscheidene personen in hun 
verhaal van dezelfde zaak zien of hooren vere 

schillen. Want het is zeker , dat er veel meer 

onschuldige oorzaken kunnen: zamenwerken, 

om eenig verschil in de verhalen van ondere 
scheiden getuigen te veroorzaken, dan in de 
berigten van eenen en denzelfden verhaler of — 

schrijver. Het blijkt dus, dat het onze pligt 
is, bij onze beoordeeling van hert verschil der 
Evangelisten in het verhalen van gelijke gebeur= 

tenissen , als eenen eersten regel van omzigtig- 

heid steeds onder het oog te houden, dat wij 

vooraf onderzoeken, of het verschil inderdaad; 

dan 
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sdan alleen in schijn bestaat, en, zoo wij be- 
vinden, dat het bestaat, beproeven, am hete 

zelve te vereffenen eer wij het vaor hanin 
rt verklaren. 
„ Hoezeer dit intusschen onze pligt zij, moe- 

ten wij daarbij gls eenen weeden regel beschou- 

wen, dat wij, bij onze pogingen tot wegne- 

sing of vereffening van het verschil, steeds te 
werk gaan met bedachtzaamheid en gematigd- 
heid; zoo dat wij ons houden aan de voor- 

schriften van eene gezonde oordeel- en uit= 
legkunde, en ons niet bedienen van onzekere 
veronderstellingen en kwalijk te bewijzen gise 

singen. 
Vrij mogen wij ons bedienen van de oordeel- 

kunde (kritiek), om de gewone uitgaaf des 
N. T. vanalle overgeblevene gebreken te zui- 
veren en de ware lezing der H‚, Schrift vast te 
stellen. Vrij mogen wij ons daartoe zelfs be 

‚dienen van oordeelkundige gissingen (kritische 

conjecturen ) (rf). Ook tot wegneming van 

verschil. tusschen der Evangelisten verhalen, 
mogen wij de oordeelkunde en zelfs oordeelkug- 

dige gissingen gebruiken. Maar steeds behoa- 
„ren wij daarbij met gematigdheid te werk te gaan 

en 

Cr) Cf. Segaar, LL peso sed. Een verg. Heringa, 
t.a.pl. bl, go8 volgg. en Michaëlis, Einkit. -1, ch. 
Se 722 folgge 

K 5 
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en ons te binden aan de regelen, die ons eem 
regt gebruik der oordeelkunde waarborgen en 

tegen derzelver misbruik vrijwaren. 
Om hetgeen in de Evangelische verhalen te« 

gen elkander schijnt te strijden uit den weg te 

ruimen, of overeen te brengen, moeten wij 

dus niet, tegen het gezag van alle Handschrife 
ten, of slechts op voorgang van weinige en 

weinig beduidende, geheele. grootere of klei« 
nere afdeelingen van eenig Evangelisch verhaal 
uitmonsteren, of willekeurig naar eene andere 

plaats verschuiven, dan waarop wij dezelve in 
de gewone uitgave aantreffen (5) Even min 
mogen wij daartoe lezingen, welke wij ander- 

zins, bij tgebrek aan voldoend gezag, zeker 

niet voor de ware zouden houden, in den tekst 

op te nemen; allerminst moeten wij, zonder 

genoegzamen grond, onzen toevlugt nemen tot 

gissingen, die wijs zonder eenige andere aan- 

leiding, alleen daarom te baat nemen, om ons 

te redden uit de verlegenheid, in welke wij ons 

“uit hoofde van eenig verschil , hetwelk ons niet 

te vereffenen schijnt, bevinden, 

De voorbeelden van zulk een verkeerd ge- 
bruik 

Cs) Dat het ook tot het werk der Oordeelkunde ber 
hoort hier over te beslissen, zie men onder andere 

aangewezen door Heringa, t‚a.pl, bl, 97. 
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bruik der kritiek ter vereffening van schijn- 

strijdigheden in de verhalen der Evangelisten , 

zijn niec zeldzaam. De volgende geve ik tot 

gene proeve 
‘Om de schijnbare strijdigheid weg te nemen, 

welke veroorzaakt wordt door het verschil, 

hetwelk wij mer betrekking tot eenige bijzon- 

heden- van tijd, plaats enz. ontdekken in de 

berigten ons door de Evangelisten gegeven 

gatigaânde de begraving , opstanding en her laar- 
ste verkeer van Jezus met zijne vrienden, helt 

Semler (#) over, om Match. XXVII: 61—66 

en Mark. XVI: g—2o, te verklaren voor een 
bijvoegsel van eene andere hand tot de Evan- 

gelien van Martheus en Markus. Ook Michaë- 

dis (u) en anderen schijnen genegen, om de 

laatste verzen van het Evangelie van Markus 

git te monsteren. Doch zonder genoegzaam 
gezag van Handschriften of voldoende bewij= 

gen voor de onechtheid der genoemde ver- 

zen (9). 
Om eenestrijdigheid, welke Michaëlis meent 

te 

C+) Vid. ejus Paraphr, Evang, Joanuis, tom. 2, 
pag. 261, 266, 277. 

Cu) Zie zijne Geschied, der begrav, en opstand, enz. 
bl, 168 en volgg. en van de Voorr, bl, go, 
(+) Cf. Kuinoel, ad Marc, XVI: 9. Heringa t. a. ple 

bl, 489 volgg. en de door beide aangehaalde schrijvers. 

% 
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te, ontdekken tusschen-hetgeen Mattheus (w)_ 
ons verhaalt en de berigten der andere Evangelis=- 

ten „ vooral van Joännes (a), weg te nemen, 

wil hij bij Mattheus , in plaats van éy ró nam 
aöroö pvypeiw met weglating van wóroü, le 

zen: év Tú xawóò pvymeiwe Doch -hij kan 
voor deze verandering geen gezag aanvoeren, _ 
dan alleen van een, en dat nog niet der ouds 
ste Hanschriften (9). 
De woorden, met welke Mattheus hee 

XXVIIL Hoofdst, van zijn Evangelie begint, . 
en die in onze gewone uitgaaf van het-N. T 

ons te kennen geven, wanneer de vrouwen. 

naar het graf van Jezus zijn gegaan, om hete « 
zelve te bezien: od? dè cafJárTwv, willensom» 
mige voegen bij het laatste vers van het XXVII, 
hoofdst, met weglating van het woordje dt, 

om zoo doende weg te nemen het verschil van 
tijds bepaling tusschen Mattheus en de overige 

Evangelisten (2). Doch, behalve dat er 
geen genoegzaam gezag is voor het uitlaten — 

van het genoemde woordje, hetwelk slechts 

in 

Cw) Zie Matth, XXVII: Co. 

(Cx) Zie Joänn, XIX: 41, 42e 

(97) Cf. Kuinoel ad Matth, X XVII: 60, 61. 

(2) Cf. Wolfs in Curis ad h‚l, en zie ook Hz 

melsseld, Bijb, verded, en de door beide € Angelis 
schrijvers. 
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it weinige Handschriften ontbreekt (2); bee 

staat er ook geene reden om de oordeelkunde te 

hulp te roepen , ten einde hier eerie verschikking 
in de gewoneafdeeling der woorden en hoofdsttrke 
ken, hoegeoorloofd anders dok (a*), te ma= 

ken , daar de „schijnbare strijdigheid tusschen 

Mattheus en de overige ‘Evangelisten, gelijk 

boven is aangetoond (4), zeer gevoegelijk 

door eene goede verklaring kan worden weg- 
genomen. ae 

Even min behoeft men met Pearce, ten eine 

de Joärnes met de overige Evangelisten te doet 
overeenkomen, zijn verhaal van het uitdrijveri 

van de koopers uit den tempel door Jezus (c), 
te verplaatsen achter hoofdst. XII: ro. Blijk- 

baar toch heeft Jezus tweemalen den tempel 
van koopers en verkoopers gezuiverd. Eens 

kort nadat Hij openlijk als Leeraar was op ge- 
treden, hetgeen ons Joännes verhaalt, en eens 

bij het einde van zijne bediening , hetwelk ons 

de drie overige Evangelisten hebben opgeteee 

kend (4). Lezen wij Joän. Vl: ar #ledov oùv 
Aafdeiïv aürdv els Tb mhoïov (Zij WILDEN Hem in 

hei 

Ca) Cf. Griesbach et Kuinnel ad h. 1, 
(a*) Zie Heringa over de Kritiek, bl. 25 volg. 
(4) Zie bl. 38. 
Ce) BH. Il: 1420, 
(d) Zie Heringa, t‚ a. pl, bl. 498 volg. - 
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het schip nemen) en schijnt dic;te strijden met he 
berigt der andere Evangelisten, welke ons vers — 
halen, datde discipelen Jezus in het schip Zeba 
ben genomen. Om dit verschil weg te nemer — 
wil Michaëlis (e) bij gissing, in plaats van 

Hôerov , lezen HAlov (zij KWAMEN , om Hem in 
het schip te nemen). Doch zonder noodzaak 
Met onze Overzetters en anderen (f) toch kun= + 
hen wij bij Joännes., #leaov Aufdeiw &. Te ru 
zeer wel overzetten: zij hebben Hem gewillig — 
lijk in het schip genomen, of op eenige ande 
re gevoegliĳke wijze het verschil vereffen 

nen (2) A 
Van zulk en diergelijk verkeerd en niet naa. « 

Boes 

(Ce) Einleit. 1.th. s. 740. 
Cf) Cf. Kuinoel, ad hel, et lauddtus ab eo ee 

sits, phil. sacr. Pp. 276. (edit. Dathii. ) 

(2) Cf. Wolzogen, ad hel, ubi hagc habet: pe 
mode potest, per synecdochen membfi, in verbis Joe 

$ Annis una cum voluntate factum ipsum intelligi, Nem-= E 

„pe statim ùt audierunt discipuli Domini vocem ef_ 
» cognoverûnt, voluerudt eum in navem.reciperê, ef 
# sine dubio ut intraret, rogarunt, Ifterea interwenië — 
„ Petri ad Chtistum ambulatio, qua peracta, una cum 
» Petro Christus in navem receptus est, ut refert Mats 
4 theus: atque tum demum pavis ad terram appulsa est. 
» Joännes , qui praetermisit harrationem de Petro, omittië — 
» quoque cum ea conjunctam receptionem Christi in 

» navem: post voluntatem statim indieans, quis fuerit 
» narrationis finis ”, 
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goede, vaste regelen gewijzigd gebruik der 
oordeelkunde nu bekooren wij ons zorgvuldig 

te wachten, bij onze pogingen tot wegneming 
of overëenbreuging van het verschil in de ver= 
halen der Evangelisten van gelijke gebeurtenis - 
sen. Incegendeel behooren wij ous bij dezelve 
fooit van de hulp der oordeelkunde te bedie- 

hen, dan met bedachtzaamheid en gematigdheid. 
Trouwens op welken ouden schrijver wij ook 

de oordeelkunde aanwenden, altijd behooren 
wij dit naar goede vaste regelen te doen, en 
fiet naar willekeur, of alleen, omdat het ons 

gemakkelijker valt hem, zoo het heet, oordeel« 

kundig te veranderen; dan wel naar goede re. 
gelen te verklaren, en de bij hem voorkomen. 
de zwarigheden , door behulp van taalkunde en 
geschiedenis op te lossen ( Z ). Vooral behooren 

wij dit in acht ze nemen bij de behandeling van 

de H. Schriften des N. V. en de verefening 

der geschillen , welke er in derzelver geschied. 
kundige berigten worden gevonden. Wanneer 
wij toch, zonder naarwkeurig onderzoek, of 
niet deze verschillen door andere meer zekere 

en voldoende middelen kunnen worden wegge. 

nomen of overëengebragt, terstond aan heg 

veranderen der gewone lezing, of het werschik - 

ken 

€) Zie Heringa te 2e pl. bl, 137 volge 



w6o vsb: WILLIGEN óver be 

ken der gewone orde gaan, enidaartoe vange 

heel ongenoegzame getuigenissen gebruik mas 

ken, of geene voldoende ‘redenen aanvoeren, 
kan het niet anders, of zulk eene handelwijze 
moet de H. Schriften bij ongeloovigen en twij= 
felaars in verdenking brengen, als: of,zij zulke 
geweldige hulp noodig hadden ‚om INE 
niet tegen te spreken (ú)a sour oet oef 

„Roepen wij de. taal- en widerkondnidadell 
om door eene voorgeslagene vertaling, verkla= 

ting of gissing het verschil tusschen de verha= 
len der onderscheiden Evangelisten of geheel 
uit den weg te ruimen, of overëen té brengen; 
wij behooren ons daarbij, met bedachtzaam. 
heid en gematigdheid te wachten voor het aan= 
nemen - van zulke beteekenissen van woorden en 

spreekwijzen, welke niet behoorlijk kunnen 
worden bewezen, zoo wel, als voor alle ges 
drongene verklaringen en We eon gise 

singen. … hoh 
Hoe menigmalen de aderen gar H. Schrift 
dit niet hebben onder het oog gehouden, zou 

door eene overgroote menigte van voorbeelden 
kunnen worden aangewezen, Doch daar ik mij 

hierin vant niet kan inlaten , zonder te breede 

| voes 

6) Verg. Heringa t. a. pl. bl, 4706 en de door 
hem aang -haalce schrijvers, 
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voerig te worden, en er boven ook reeds meer 

dan een voorbeeld is aangevoerd van beteeke- 
nissen aan woorden en spreekwijzen gegeven, 
voor welke geen genoegzaam taalkundig gezag 
is; zoo wel als van verklaringen en gissingen, 
welke zich niet door gemakkelijkheid en waar- 
schijnlijkheid aanbevelen ‚ meenik hier te kun- 
hen volstaan metalleen op te merken , dat zulke 
vertalingen, verklaringen en gissingen, even- 
zeer als het onbedacht gebruik der kritiek , 
niet alleen strijdig zijn met de regelen, welke 
zich eèn goed uiegger bij de bebandeling der 
H. Schriften behoort voor te stellen, maar ook 
strijdig met het erkend gezag der Evangelisten 
als geschiedschrijvers, en niet anders dan na- 
deelig kunnen zijn voor de aan hunne schriften 
verschuldigde achting. Het kan toch niet an= 

ders of men moet door dezelve aanleiding, geven, 
niet alleen aan ongeloovigen en twijfelaars, maar 
zelfs aan zulken , wier achting voor de H. Schrif- 

ten niet op genoegzaam goede gronden rust, 
om te vermveden, dat deze schriften hiet van 
tegenstrijdigheid met zichzelve zijn vrij te plei= 

ten, dan door middelen, welke, wanrieet merì 
dezelve bij andete schrijvers aanwertdde , men 
zeker zou moeten afkeuren, en die men alleen 

schijnt te gebruiken, om zich tit de verlegen- 
heid te redden. 

Onder de onzekere vetonderstellingen en niet 
Ls te 
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ge bewijzen gissingen, van ‘welke sommigë, 
vooral nieuwere, uitleggeren zieh, mede ter 
„wegneming of vereffening van verschillen tse 

schen de verhalen der Evangelisten ; hebben be- 
diend , meen ik ok nog de volgende te one 
tellen. 

Vooreerst de meening wan mrickatlis; die, 
nadat hij -den ‘Griekschen tekst van Mattheus 
Evangelie verklaard heeft ‘voor “eerie overzet- 
ting van den oorspfonkelijken, maar voor ons 
verloren Hebreeuwschen , vari gevoelen is, dat 

deze overzetting niet overal. völkomen naauw- 
keurig is, en uitdien hoofde hier en daar eeni- 
ge verbeteringen van het verkeerd vertaalde wit 
gemaakt hebben (£). 

Schoon ik toch niet ontkenne ; dat er voor 

eenen Hebreeuwschen grondtekst van het Eivan= 
gelie van Mattheus veel meer kan worden gee 
zegd (1), dan voor eenen Latijnschen van hee 

(4) Zie Einleit, at, s. ga6 folgg. erts Geschiede 
der begrav. en opstand. bl, ro4 volg. en 3oo volg. Mis 

ehaëlis had in deze zijne meening tot voorganger Hie 

ronymus. Zie de pl, van Mierorgmus ‚ door Michaëlis 
aangehaald in zijne Geschied, der begrav. enz. bl. rog in 

de noot. Ook Morachrius en Venema (aangeh. door 
Heringa ta. pl, bl. 392 noot m,) schijnen van zijne 
meening niet vreemd te zijn geweest. 

(4) Zie de gronden voor het gevoelen, dat Mate 

deus worspronkelijk in het Hebreeuwsch geschrevert 

zouwe 
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Hvangelie vart- Markus of van den briefvan Paú 
lus aan de Romeinen zof voor eenen oorspron- 
kelijken Hebreeuwschen tekst van den brief aan 
de Hebreën, is het zeker ver van bewezen té 
Bijn, dat Martheus zijn Evangelie inderdaad 
oorspronkelijk in het Hebreeuwsch hebbe opge 
Steld. Integendeel tegen deze meening zijn 

geer gewigtige, en tot nog toe niet wederleg- 
de; bedenkingen in te brengen. En vervalt de- 
Ze méening, dan vervallen ook met dezelve al: 
Îe verbeteringen, welke men in de veronder- 

stelde. vertaling Zou mogen wille maken uit 
Eenen grondtekst, welks bestaan het ten min- 

Ste aan-getioegzame bewijzen ontbteekt (47). 

Zoo meri evenwel al mogt meenen te moe. 
tert aanremén; dat het. Grieksch Evangelie; 

her: 

zoude hebben, uitvoerig uit een gezet, En dat gevoee 
fen wéfdedigd door Michaëlis, Einlèit, asth. c. 946 
fólgg. Oudefe en latere schrijvers, die met hem var 
dit gevoelen Zijn geweest, vindt men opgegeven door 
Kuînoel , Proleg. ad Eùang, Matth. p. 7. 
Cam) Verg. Heringà t.a. pl. bl. 197 volgg. Schmi- 

dius, Hist. afitigua et vindicatio canonis, p. 429 seqd. 
én vooral Je van Worst, in Zijne Proëve over de echt= 
heid en ongeschondenheid van Matth. Evang. in de wet- 
Ken van het Haagsch Genootsch. voor het jaar 17883 
terwijl mer bij Awinoel ll, nog verstheiden anderé 

vroegere en latere schtijvers vindt genoemd ; door wels 
ken het gevoelen, datde Griekschetekèt de oorsprons 
Kelijlte Is; vefdedigd wordt. 

Le 
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hetwelk wij thans hebben op den. naam wan 

Mattheus, eene: vercaling: zij, ishet ver van 
bewezen, dat deze vertaling; niet „zoo getrouw 

zoude zijn, dat wij er ons ter volle.op- kunnen 

verlaten , maar dat men-dezelve ‚ten minste hier 

en daar , door gissing.meer met-hee oorspronke. 
lijke zoude moeten deen overëenstemmen, ‚Alle 

eude schrijvers en, kerkleeraars toch-sverlaten 
zich gerust op het Grieksch. Evangelie van Mate 
theus en stellen het gelijk met de. „overige re- 

gelmatige Bijbelschriften » terwijl. de-oude voors 

standers van eene Grieksche. overzetting vaste 
stellen, ‚dat  dezelve „door-eenen-Apostel of 
Apostolischen schrijver vervaardigd is (za) 
‚„Doch, ook. toegegeven „ dat de overzetter 
zich meermalen mogt hebben. vergist en den zin 
van het oorspronkelijke minder juist uitgedrukt 
dan zouden in allen gevalle zijne vergissingen 
miet zijn op te sporen et te vérbeterèn „dari 

door kwalijk te bewijzen veronderstellingen en 
gissingen: en eenmaal. daaraan toegevende zou 
den wij al ligt-geyaar- loopen. meer. onze. gissin- 
gen en veronderstellingen, dan het oorspron- 

kelijke te volgen. Eindelijk schijnt het mij 
genoeg bewijsbaar „ en werkelijk door geleerde 

man= 

ä Cn) Zie J. van Voorst ta. pl. bl. 419 Kolke: en 
meemt men op gezag dezer getuigen het eene aan, dam 

moet men op hun gezag ooke het andere aannemen, 
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fmannen bewezen, dat alle die plaatsen , waar 
Michaëlis meent, dat de Grieksche vertaler 

zich vergist heeft, en waar hij deze vergissing 
wil verbeteren, ook met oogmerk om verschil 
tusschen Mattheus en de andere Evangelisten te 
vereffenen , geene verbetering noedig heb- 
zn (9). 
In de tweede plaats breng ik tot de niet te 

beifjsen veronderstellingen en onzekere gîssin- 
gen, (van welke men zich bediend heeft, om 
reden te geven van het verschil der Evange- 
kisten in woorden, zegswijzen enz. en om dit 

verschil weg te nemen of te vereffenen) „ het 
gevoelen, vooral door Eichhorn voorgestaan 
en breeder ontwikkeld (p), dat namelijk de 

drie eerste Evangelisten hunne verhalen zouden 

hebben geput uit eene gemeenschappelijke bron , 
welke hij meent te zijn geweest een oorspron- 
kelijk Hebreeuwsch of Syro-Chaldeeuwsch op» 

stel , bevattende de voornaamste bijzonderheden 
van het leven van Jezus, van zijnen doop tot 
aan zijne opstanding. Dit oorspronkelijk op= 

rar 

SiGe ) Vergel. ouder-anderen Heringa te-âe pl. bl,392 
volgg. 

(p) In zijne Allgemeine Biblioth. der Bibl, litterate 

5.B, s, 7ó1 folgg. De voornaamste verdedigers van 
dit gevoelen vindt men vermeld bij van Wilkes en 

Euinoel, ve de a, pll, 

L 3 
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stel C(Ur-Evangelie )- zouden Mattheus, Mare 
kus en Lukas ten grondslage van hunne Evans 
geliën hebben gelegd, naar dat het hun meer 

eenvoudig, of met bijvoegselen vermeerderd, 
zou zijn ter hand gekomen ; zelfs zouden zij. heg 
in die orde en met die vermeerderingen hebben 
overgenomen , als met hun bijzonder plan over- 
eenkwam, of hunne meerdere of mindere ken- 

nis van Jezus lotgevallen, als ooggetuigen, of 
wiede verhalen van anderen verkregen ‚hun aan 

de hand gaf. Door elk zou het op zijne wij- 
ze zijn vertaald, en nu eens zou het door den 

eenen, dan door den anderen „meer of minder 

getrouw zijn overgezet. . 

Door hoe velen , trouwens, dit gevoelen ook 
moge zijn aangenomen, met hoe veel vernuft, 

door hoe vele schijnbare redeneringen en met 

hoe vele stoute gissingen men het ook moge hebe 

ben zoeken te schragen, het is ver van bewe- 

zen te zijn. Door verscheiden Geleerden zijn 

er een aantal hoogstgewigtige bedenkingen te= 

gen aangevoerd (q ) Het blijft dus nog is 
t 

(4) CE. van Willes, 1. l, p. 201. Pareau, Disp. 

de mythica S. Script. interpr. inserta Comment, Societ. 

Teyler. Theol, tom. XXV, .pe 98 seg. Gieseler, 1. L. 

s. 42 folgg. Biblisthe van Theol, Letterkunde, voor 

1805. bl. 933 vo'rg. en vergel, ook Herder, vom Ere 

döser der Mnschen, nach unsre drei egsten Euangger 

S, 181 folgg. 



EVANGELISCHE VERHALEN, 167 

tijd onzeker; ja met regt mag men zeggen, 

dat heeniet meer, dan eene gissing , eene ver. 
onderstelling is (r). En wie, die voor. het 

erkend gezag der Evangelisten de behoorlijke 
achting voedt, zal er aan twijfelen , of hetis 

eene gissing en veronderstelling, welke te kort 
doet aan dat gezag? Eichhorn (s) moge 
schrijven, dat de geloofwaardigheid van het 
met toevoegsels en vermeerderingen verrijkte 
oorspronkelijke Evangelie, zoo als dat door 

onze Evangelisten is gevolgd, er niet bij lijdt, 
dat wij niet weten , wie het door hunne bijdra» 

gen hebben vermeerderd, omdat Matcheus met 
het gansche gewigt van eenen Apostel, en Mar- 

kus en Lukas met die mate van gezag, welke 

zij als Apostolische mannen bezaten, voor de 

waarheid , ook van die bijvoegsels, itistaan, Maar 

zoo nude drie genoemde Evangelisten dat oor- 
spronkelijke, van tijd tot tijd door dezen en 

genen vermeerderde Evangelie , zoo kwalijk heb- 
ben verstaan en in hunne berigten opgeno» 
men, dat wij hunne fouten moeten trachten 

te verbeteren, door bij gissing hunne woorden 

weder in het oorspronkelijke Hebreeuwsch of sy- 

‚ (r) Breedvoerig kan dit hier niet worden betoogd. 
Daartoe zou eene zeer uitgebreide verhandeling wor- 
den vereischt. 

Vats, se 798. 

L4 
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Syro-Chaldeeuwsch over te brengen; -zoo daar 
uit niet alleen verschil, maar «ook verlerlei 

tegenstrijdigheid tusschen de verhalen der Evan= 

gelisten is voortgesproten zal men ook dit 
als niet schadelijk voor der Evangelisten gezag 
kunnen beschouwen ? Waarom, vooral Mat- 

theus, die als Apostel ooggetuige van Jezus’ 
daden en oorgetuigevan zijne „woorden. ge- 
weest is, zijne berigten laten. ontleenen uit hee 

opstel van anderen? _ Waarom verondersteld „ 
dat hij.ook hier dit opstel hier en daar niet rege. 
heeft begrepen en gebrekkig. overgenomen? 
Of moet men hem geheel onbekwaamachten-om 
zelf te beschrijven hetgeen bij heeft gehoord en 
gezien? en zoo ja, zal men hem dan ook nog 
behoorlijk kunnen achten als een tent cardan 
geschiedschrijver ? 

De losse wijze, op welke velen , die de op» 

gegevene veronderstelling van een oorspronkes 
lijk Evangelie, zoo als Eichhorn die vooral 

heeft opgesierd, volgen, met de Evangeliesbes 
rigten omgaan, toont voorzeker genoeg , dat 

het aannemen dezer veronderstelling maar al te 

veel aanleiding geeft toc eene ongepaste en. met 
het erkend gezag der Evangelisten strijdige be- 
oordeeling van het verschil in hunne verhalen. 

Alle bezwaren , welke tegen het aannemen van 

een oorspronkelijk Hebreeuwsch Evangelie van 

Mattheus, en het ee) gissing verbeteren van de 
vers 
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veronderstelde Grieksche overzetting van die 
eorspronkelijke , zijn aangevoerd, drukken in 
dubbele mate de veronderstelling van Eichhorn, 
en het ware genoeg te bewijzen, dat de ver- 
schillen in der Evangelisten verhalen , welke 
hij wil wegnemen, door bij gissing te ramen, 
hoe men in het oorspronkelijk Hebreeuwsche 

of Syro-Chaldeeuwsche Evangelie hebbe gele. 
zen, en welke fout de Evangelisten bij de over- 
zetting van hetzelve hebben begaan, die a 
piet behoeven. 

_ Van verscheidene völsrmeltiea van verschil 
moge dit blijken uit hetgeen ik boven heb voor- 
geslagen tor derzelver wegneming of overêen- 
brenging. Ik heb luster hier nog een en an- 
der bij te voegen. 

Het gering verschil, hetwelk er gardes heeft 
ina de opgave van hetgeen, naar Mattheus, 
Markusen Lukas (#), de hemelsche stem, bij 
gelegenheid van den doop van Jezus gesproken 
heeft , verklaart Eichhorn ( 1) daaruit, dae dit 

gesprokene in den oorspronkelijken Hebreeuw- 
schen tekst dus zal zijn uitgedrukt: 793 12 °13, 

Mattheus zal daarbij hebben ingevuld, NWT (de- 

ze) 

(2) Zie Matth. III: 17, Mark, I: zr. Een Luke 
Ul: 22, 

(4) LL s. 815 folgg. 
Ls 
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ze) (y), en daarom hebben overgezet: oróg 
Eorw Ó viós pou Ö Zyaryrbe, vh eÖdbunran 
(peze rs mijn geliefde Zoon, in welken ik 
mijn welbehagen heb); doch Markus en Lu= 

kas zullen hebben ingevuld nAN, (gij), en 

daarom hebben overgezet: aò ef ö viós pou d 

dyamnrbe, (Gj zij T mijn geliefde Zoon). En 
laat Markus daarop volgen, gelijk Mattheus, èv 

é eÜdónnoa, (IN WELKEN: ik mijn welbehg- 
gen heb), doch Lukas: êv-aoì vödónyaa, (IN 

U heb ik mijn welbehagen); de reden daarvan 
zal niet zoozeer zijn , dat Lukas in zijnafschrift 

van den Hebreeuwschen tekst gelezen heeftz 

PY) JJ, doch alleen, dat hij, eenmaal AAN, 
(gij), ingevuld hebbende, het gesprokene ge- 
heel als eene regelregt aan den Verlosser ge- 
rigte rede hebbe gemeend te moeten opgeven. 

Doch ik zie niet, waarom er zoo veel om* 

slags zoude noodig zijn, om reden: te-geven van 
zulk een gering, inderdaad niets beduidend 

verschil. Geene der uitleggers „ welke ik heb 
kunnen nazien, heeft het dan ook noodig ge= 

acht er eenige acht op te slaan. En moet er al 
reden van gegeven worden, dan weet ik niet, 

waarom die in eenen oorspronkelijken tekst 

moek 

(”) Achter oa, in dezer voege: 

DT CNO)" 



meet gezocht worden. Op denzelfden voet toch, 

op welken Zichhorn de oorzaak van het verschil 

verklaart, kan oak reden van hetzelve worden 

gegeven, wanneer men aanneemt, dat de hee 

melsche stem zich zoo hebbe uitgedrukt, als 

Eichhorn meent, dat in het aorspronkelijk 

Evangelie zoudé gelezen zijn; dat de weinige 

woorden, welke de stem sprak, juist zao , als 
zij gesproken zijn ‚ tot kennis van de Evange- 

listen gekomen zijn „en dat elk die op zijne wijze 
hebbe overgezet Die weinige woorden waren 
toch zeer ligt te onthouden, en Mattheus, die 
wel vóór zijne roeping kennis aan Jezus gehad 

heeft, kan er zelf oorgetuige van zijn geweest, 

terwijl Markus en Lukas dezelve van oorgetui- 

gen zouden kunnen ontvangen hebben. 

In het verhaal, hetwelk Mattheus, Markus 

en Lukas ons geven van de komst van. Jaïrus- tot 
Jezus, om zijne hulp voor zijne dochter in te 
roepen, treffen wij het volgende verschil van 
woorden aan. Volgens Mattheus (w) zeide 
Jairus tot den Verlosser: ú buydryp pou pre 
Ereheúryoe, Chetwelk in de Staten-overzetting 
vertaald is: mijne dochter is terstond gestore 
ven). Volgens Markus (4): 7ò Úuydrpióv zov 

èn 

(Cw) Hoofdst, IX: 18, 

(x) Hoofdst, V: 23, 
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Er ydrue Eye: (wijn dochtertjeis inhaar uiterà 

ste), en Lukas (y) verhaalt dat het dochtertje 
van Jaïrus toen hij tot Jezus kwaim dartbyyone 
(door de Staten-overzetting vertaald: op haar 
sterven lag ,) doch hetgeen ook kan worden overe 

gezet: gestorven was. De reden van dit ver- 

schil zal, naar Zichhorn (2), daarin te zoe- 

ken zijn, dat in den oorspronkelijken tekst gee 

lezen werd: MND MMV MI, en dit zal) Mar- 
kus beter hebben vertaald, dan de andere Evan 
gelisten, daar het docheertje, toen ord on 
Jezus kwam, nog niet was gestorven. 

Doch, zonder tot deze veronderstelling den 
toevlugt te nemen, laat zich het gansche ver= 
schil gemakkelijk vereffenen, ja geheel wege 
nemen. Dat toch Lukas ons niet hebbe wil 
Jen’ berigten, dat het dochtertje van Jaïrus 
reeds dood was, toen hij Jezus om hulp aan 

sprak , blijkt duidelijk daaruit, dat hij ons zelf 
verhaalt (4), dat er eerst vervolgens, nadat 

Jezus eerst nog eene vrouw, welke twaalf ja= 
ren eenen vloed des bloeds had gehad, gene= 
zen had, een bode tot Jaïrus kwam met de 
tijding, dat zijn kind gestorven was, zoo dat 

‚hij den Meester niet langer wens behoefde. te 

vals 

(Cy) Hoofdst. VIII: 42, 
Cz) Ls le Se 875e 

(a) Zie vs. 49. 
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vallen. —’Amrélyyone moet dus (vs. 42.) nier 
vertaald wotden gestorven was , maar. (gelijk 

in de Staten-vertaling), op haar sterven lag, 

in welken zin dmofvúoner-. ook meermalen 

voorkomt (2). En Zore êredeóryoe , bij. Mate 
theus, kan men, met Kuinoel (c) zeer goed 

vertalen: zal nu wel reeds: stervende zijn, of 
list reeds op het sterven, of, met van der. 

Palm Cd), zal nu reeds gestorven zijn. Zoo 
blijft er ten minste geen schijn. van tegenstzij, 

digheid ovct. 
Nog een voorbeeld. Volgens. Matheus ( e) 

vragen de discipelen aan Jezus, nadat Hij hun 
de verwoesting van den tempel had aangekon- 
digd: welk- zal. het teeken zijn van uwe toe- 
komst en van de voleindinge der wereld? Vol- 
gens Markus (f): welk is het teeken. wanneer 

deze dingen alle voleindigd zullen worden? 
Volgens Euukas (2): welk is het teeken, wan- 
neer-deze dingen zullen geschieden? Dit vere 

schil 

(4) Cf. Kuinoel ad Matth, IX: 18. et sSchleus 
sner in VOCE &xobvfaxw Dn. 2. aarts 
ras 
(4) Bijbelvert. op Matth. IK: 18. cf. et Schlaue 

ster in voce seAcordw, De 3e 

Ce) Zie Matth. XXIV: 3. 
(Cf) Zie Mark. XIII: 4, 
(5) Verg. Luk. XXI: 7e 
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“schil in woorden wil Eichhorn (k) daaruit vers 
klaren, dat in het oorspronkelijke « Evangelie 

wal zijn gelezen: 1Pvom Fan me rin: 
Bier züllen Markus en Lukas zich naauwkeu- 

fig ean hebben gehouden; doch Maftheus-zal; 

bij vergissing ; hebben vertaald als of er stond: 
JON 

Naauwkeurig is dit in allen erde door 

den Heer Eichhotn voorgesteld. ‘Want heeft 

men in den oorsprofikelijken tekst gelezen; 
zoo als hij wil ; dan heeft hoch Matkts , noch 
‘Eukas denzelven juist „zoo. ovêtgezet; als zij 
denzelven vonden. Van de twee woorden 
nebe maa hebben beiden toch slechts ééd 
overgezet. Markùs het faarste, efi Lùkas heé 
eerste. Daarenboven kinnen wij op eene ge- 

heel andefe wijze tekenschap geven van het 
verschil in woorden tusschen Mattheüs; Mar- 

kus en Lukas; bij het vermelden van de vraag? 
van Jezus discipcled, Mattheus, namelijk, 
heeft waarschijnlijk, als oorgetuige, jüist ett 
volledig opgegeven wat de discipelen hebber 
gevraagd. Matkus en Lukas hebben het met 
korter woorden , maaf in denzelfden zin, uits 

„gedrukt. Hoüden wij, trouwens, ak het 

bog , dat de Joden ; ende diseipelen mer hen 5 
de 

CA) LL ss 9e8e 
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_ de verstooring van hun stad en tempel verwachs 
teden bij de komst van den Messias en het einde 

der wereld (£), dan is de vraag der discipelen; 
zoo als wij die bij Mattheus vinden , in den zin 
dezelfde, als die ons Markus en Lukas korter 
en met hunne woorden hebben opgeteekend, 
_ Gelijk Mattheus voor het overige de vraag 
der discipelen breeder heeft opgegeven, zoo 
Vinden wij ook bij hem het antwoord van dert 
Verlosser breedvoeriger, en wel zoo, dat wij 
daaruict moeten vermoeden, dat de discipelen 
ook naar de voleinding der wereld hebben ge- 
vraagd (&). Meer voorbeelden hier aan te 
halen en op dezelfde wijze te wederleggen ; 
welke door Eichhorn zijn aangehaald, om hee 
verschil tusschen der Evangelisten verhalen uic 
eenen veronderstelden Hebreeuwschen oors 

spronkelijken tekst te vereffenen; acht ik ort- 
node 

CE) CÉ Kuinoel, ad Matth. XXIV. John, Erklá- 
rung der Weissag. Jesu von der Zerstürung der Stadt 
Jerus., des Tempels u. s, w. in Bengels Archiv, für dié 
Fheol. 9, B. 1. St. s. 110 folgg. Eichhorn, Algem 
Biblioth. 3. Band s.672 folgg. et Borger, de constaati 
et aeguabili F.C. indole Cact, p. 39. nOte ze 

(@) Immers heeft hetgeen wij, van Matth, XXV : 31e 

tot het einde van het hoofdst., lezen, en bij Markus 

en Lukas niet vinden, zeker betrekking op het einde 

der wereld en Jezus toekomst ten algemeenen ocordees 

le, Cf Auinoel ad h, h 
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noodig, te meer „ dewijl de. overige , op welke 

hij zich beroept mij van nog mirider aanbelang 

schijnen te-zijn dan, de overwogerie,_ aan 

Om reden te geven van het verschil tusschen 
de verhalen der Evangelisten, ja, Zoo men 
meent, van vele en groote de wi 

welke men in dezelve zoude aantre „ heeft 
men zich ook nog bediend van de on ewezene 
en niet te bewijzen veronderstelling, dat de 
Evangelien » tegen het laatst der eerste of be- 

gin der tweede Eeuw, door onbekende schrij- 
vers zouden zijn bijeengebragt , gedeeltelijk 

uit geschrevene berigten, gedeeltelijk uit mor- 
delinge overleveringen (Z). Doch; daar men 

van deze veronderstelling, immers zoo ver mij 
bekend is, zich niet bediend heeft, om zulk 
verschil , als waarop de Prijsvraag, welke ik 
tracht te beantwoorden, doelt; weg te nemen 

of overëen te brengen, behoef ik mij hier ook 
niet langer bij dezelve op te houden. 

Als eenen derden regel van omzigtigheid bij 
de beoordeeling van de verschillen der Evanges 
listen in hunne verhalen; met betrekking tot 

woor= 

…… (4) Onder andere Eckerman in zijne Theolog. Beys 
trâge, V. B. a. st. s. 147 folgg., die evenwel zelf na- 
derhand deze veronderstelling heeft teruggenomen in de 

Voorrede van zijne Erklär, alier dunklen Stellen des 
N d rl Ie B. 
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woorden ; zegswijzen , bepaling van tijd en plaats | 

enz. , moet ik hier opgeven den’ volgenden: 
dat wij zorgvuldig onderscheid moeten-maken 
tusschen gelijke en gelijkschijnende verhalen (m), 
en ons wachten van alle pogingen, om min of 

meer geliĳkschijnende met geweld overëen te 
brengen, óf tot verhalen van dezelfde anti 

nis te maken. a 
Dat er onder de verhalen der verschillende 

Evangelisten verscheidene voorkomen, welke 

Ons berigt geven van gebeurtenissen; welke 
meerder of minder overêenkomst met elkander 

hadden; doch fiet dezelfde waren; is boven 

feeds met verscheidene voorbeelden gestaafd , 

en tevens de federt aangewezen, waarom het 
hiet anders kán, of ef moeten niet weinig zule 

ke verhalen in de Evangelieschriften voorko- 
meft (#). Tüsschen dezelve nu heeft natuur- 
lijk eene mindere of meerdere mste van over- 
eenkomst plaats: tusschen sommige zoo veel, 

dat het kan schijnen, dat zij niet wezenlijk 

verschillen, maar dezelfde gebeurtenissen be- 

tref- 

Cm) Verg. Michaëlis, Einleit. a, Th. s. 886 folgg. 
Reil, 1.1, $. ro2. dos. lit. A. et Morus, Herm. 
N.T. vol. 2. 8.39. Hess, Umriss und Grunds.” des 
Bibl, Geschichtstud, (im Biblioth, der H. Ge ch. 1 th °) 
$. 43. 
(2) Zie boven bl, 14 

M 
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treffen; gelijk dan ook niet zelden ‘het gevaes 
ten der Uitleggeren hieromtrent verschilt, ter= 
wijl de een meent, dat sommige verhalen der 

Evangelisten, hoezeer ook eenigermate ver 
schillende, ons dezelfde geschiedenis berigten, 

doch anderen van gevoelen zijn, met betrekking 

tot diezelfde verhalen, dat zij ons verslag van 

wezenlijk onderscheidene, gebeurtenissen geven, 
Elk die slechts eenigermate met de oudere en 

nieuwere Uitleggers der Evangelische verhalen 
bekend is, zal zich gemakkelijk een genoegzaam 
aantal voorbeelden hiervan herinneren. En , in= 

derdaad, het is dan ook wel niet mogelijk, onz 

in allen gevalle met genoegzame zekerheid te 

bepalen, of het verhalen zijn van gelijke, dan 

alleen van gelijkschijnende gebeurtenissen, die 

wij bij Mattheus, Markus , Lukas en Joännes 

lezen, Zelfs onder die , welke ik boven Cp) „ 

als tot de laatstgenoemde behoorende, heb 
aangehaald, mogen er wel gevonden worden, 

welke andere, en niet zonder schijn van reden „ 

meenen tot de eerste te moeten brengen, 
Doch, wat hier ook van zijn moge, genoege — 

zaam zeker is het echter, gelijk het ook door - 
de meeste en beste Uitleggers wordt erkend, 
dat de Evangelisten ons hier en daar gebeurte- 

n.s- 

(p) Zie bl, 13, 14 En 20, Ale 
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nissen verhalen, die veel overëerikomst hebo 
ben, maat niet dezelfde zijn. En onredelijk 

goude het zijn , dic niet te willefi erkennen, of 

het te willen beschouwen als niet meer, dan 

een uitvlugt, om der Evangelisten geloofwaar. 
digheid te redden, wanneer wij, om aan te 
toonen, dat zij niet met elkander verschillen ; 
of liever, niet vegen elkander strijden, aanne. 
men, dat sommige hunnet verhalen, hoeveel 
overBenkomst zij ook met elkander hebben 

mogen; ons alleeh iets gelijksoortigs en niet 

hetzelfde betigten. Trotúwens, behalve dat 
wij, gelijk boven reeds aangemerkt is ‚ natuur- 

lijk het een en ander gelijkschijnends bij de or. 

derscheiden Evangelisten moeten verwachten ; 

omdat onze Heer in vele steden en vlekken het- 
zelfde moest verkondigen, en wonderwerken 
en andere handelingen van gelijken aard meer= 
malen door Hem kunrien en moeten vefrigt zijn; 
zoo vinden wij ook dadelijk , soms door eenen 
en denzelfden Evangelist, tweemalen bijzon= 
derheden uit het leven van Jezus opgeteekend ; 
met niet minder overëenkomst, dán wij be- 
speuren in sommige verhalen van onderschei. 

den Evangelisten , die wij met grond voor ver- 
halen van gelijkschijnende gebeurtenissen hou- 
den, doch andere; om derzelver gelijksoortig 
heid voor gelijke willen verklaren. Moet mer 

het nu toegeven, dat soms dezelfde Evange- 
M 2 his 
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list geliĳkschijnende , maar. wezenlijk onders. 
scheidene bijzonderheden uit het leven van 
zijnen Meester verhaalt , waarom zal men er 
dan: aan twijfelen of het ontkennen, dat de 
verschillende Evangelisten dit ook hebben ge- 
daan? en dat wij daaruit soms het verschil im 
hunne verhalen moeten verklaren , om hen van 

strijdigheid. met elkander vrij te spreken? 
‘Het zij mij vergund een en-ander voorbeeld 

hiervan te dezer plaatse wat nader ontwikkeld 

te mogen voorstellen. 

- Mattheus (g) verhaalt ons in zijn Evangee 
lie (r), dat Jezus, bij zekere gelegenheid „ 

eene overgroote menigte van menschen wonder- 
dadig spijzigde, Op eene andere plaats van 
zijn Evangelie (s) beschrijft hij ons eene zeer 
gelijksoortige wonderdadige spijziging. De 

overëenkomst tusschen de beide verhalen is zeer 
groot en het verschil gering. 

Uit de volgende vergelijking zal dit ten duie 
delijkste blijken. 

Zoo min bij het eene, als bij het ied 

verhaal vinden wij eene naauwkeurige tijdsbe- 
pa- 

(4) Ik bepaal mij hier alleen, om mij te bekorten, 
bij Mattheus. Op Markus zoude , met weinige veran. 

deringen, dezelfde redenering toepasselijk zijn te maken» 
(Cr) Zle hoofdst, XIV: 13 volgg. 

(Cs) Zie hoofdst, XV: 29 volgge 
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paling. De plaats, waar het wonder geschiedt , 
iseene woestijn (#). In beide verhalen is Je= 
zus te scheep aan deze plaats gekomen (u). 
Naar beide verhalen wordt de wonderdadi- 

ge spijziging voorafgegaan van de genezing van 
een aantal zieken (y). In beide wordt Jezus 

‚door medelijdén met de menigte aangedaan, en 

wordt dit door hetzelfde woord, (amAay- 

-yvireadai) uitgedrukt (w). Het eene verhaal 
‚zoo wel als het andere berigt ons, dat Jezus 

de. menigte met brood en visschen spijst. In het 

eene worden twee visschen genoemd, in het an- 

dere wordt van weinige visschen gesproken (x ). 

Beide verhalen berigten ons, met weinig ver- 
schil in:woorden, dat Jezus de menigte, vóór 

‚dat Hij haar spijzigde, beval op den grond te 
gaan zitten (9). De beschrijving van de wij- 

ze, op welke Jezus bij de wonderdadige spijzi. 

ging handelde, is in beide verhalen bijna woore 

N de. 

C4) “Epngog vózog hoofdst. XIV: 13. èpyuta hoofdst. 

XV: 33, 
(u) Verg. hoofdst, XIV: 13. met hoofdste XV: 29 

en 39. 
Cv) Zie hoofdst, XIV: 14. verg. met hoofdst, XV: 

go, 31. 
(Cv) Zie hoofdst, XIV: 14. verg. met hoofdst, KV: 32, 
Cx) Zie hoofdst. XIV: 17. verg. hoofdst. XV : 34 

(Cy) Zie hoofdst. XIV: 19. verg. hoofdst, XV ; 35, 

M 3 
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delijk dezelfde, Om dit te duidelijker in heg 
oog te doen vallen, wil ik-hier-de beide an 
halen nevens elkander plaatsen. N 

Hoofdst. XIV : 194, 

Kal Aaf2bv rods mév= 
TE äprouss Kaì Toùs 

dóo iybóas, dvafddé. 
Was eis Tòv oÖpavòrs 
sùA6ynoe, kad nÀdoas 
Edwre Toïe pabyraïg 

Toöc kprovs, of dÈ 

pabyrad roïs ÄyÀas” 

Hoofdst. XV: 36, 
Kaì Aafdùv rods émre 

Tk dprous vaì rods 

ixbóas,eùxapariruss 
Exdaae, nad Edwue roïg 

palyraïe aöroö, of dk 

palpraì 7â òyaú. 

Nog meer woordelijk komt het berigt overe 

een, hetwelk ons beide verhalen geven van 

den afloop van het wonder. 

vs. 20 volgg. 

Kaì EPayov mdvres, 
xaì EyoprdoÔycar, Kad 

Hpav TÒ mepiaoeüor Túv 

xàarudrtuv, Oûdera 

xo@ivous Apers. “OÏ JE 
Ba0iovres úoav vòpes 
goeì mevraxioyidror, 

xepls yuvarnáv 

zraidiwr. — Kai gToÂú- 

GaAs TOÙS ÒK ÀOUS he To Àe 

Kak 

VS. 37-39: 

Ka) EPayov mdvress 
zaìë xoerdadnoar, xaì 

Hoev TÒ mepiooeüor Tûv 
xharpdrwv, Errik CTU= 

pidus mhperg. Of d 

Eabiovres Hrav Terpa- 

Kuo yidsor bvdpes, pie 
pis yuvamndv Ka} mar 

div. Kal &moAdras 
obs ÖxÂous Ke To is 

oo 
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Zoo groot is de overeenkomst tusschen de 
beide verhalen, en het verschil bestaat alleen 
daarin, dat het eene de gebeurtenis , van wel* 
ke het berigt geeft, schijnt te plaatsen aan 
de eene, en het andere aan de tegenovergestel- 
de zijde van de Galilesche zee (z). Het eene 
spreekt van vijf brooden, het andere van ze- 

ven (a); het eene van twaalf manden overge- 
schotene brokken, het andere van zeven (5); 
het eene van vijfduizend, het andere van vier- 

duizend verzadigde mannen (ec). Volgens het 
eene verhaal gaat Jezus, na de volbragte spij 
ziging , eerst naar den berg en dan in het schip ; 

volgens het andere terstond in het schip (de 
Volgens het eene komt Jezus, overgevaren zijn » 

de, aan te Gennesarech; volgens her ander bij 

Magdala (e ). Zeker deze beide verhalen le- 
veren meer overëenkomst en minder verschil op , 

dan wel andere, door verschillende Evangelis- 

ten 

(2) Ik zeg schijnt, want zeker is het niet. Verg, 
v.d, Palm op Matth. XIV: 13, en XV; 29. 

(a) Verg, hoofdst. XIV: 17. met hoofdst, XV: 24 
(4) Hoofdst. XIV: ao. verg. met hoofdst, XV: 37. 
Ce) Zie hoofdst. XIV: 21, verg. met hoofdst, 

XV : 38. 

(a) Verg. hoofdst, XIV: 23, 24. met hoofdst. 

XV: 39. 
(€) Zie haofdst, XIV: 34. verg. hoofdst, XV + 39, 

M 4 
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ten geboekte berigten van gelijkschijnende-gen 
beurtenissen, die men, door gissing , aanvul- 

ling en verbetering, tot gelijke heeft zoeken 

te maken (f). Zoo wij deze beide verhalen 

niet vonden bij eenen en denzelfden Evangelist, 

en dat niet alleen bij Mattheus, maar ook bij 

Markus; of zoo Mattheus en Markus alleen de 

spijziging der vijfduizend hadden. verhaald, en 
Lukas of Joännes daarentegen de spijziging der 
vierduizend hadden geboekt, zoo als wij die nu 

bij Mattheus vinden, de groote overeenkomst 

der verhalen zou niet weinig Uitleggeren heb- 
ben doen besluiten , dat zij ons eene en dezelf- 

de gebeurtenis berigten. Het verschil tusschen 
de verhalen ware althans of weg te nemen, of 
overëen te brengen met veel minder moeite en 

veel minder stoutheid, dan vele, vooral nieu- 

„were, Uitleggers hebben gebruikt, om onder- 

scheiden gevallen uit het leven van Jezus, ons 

door verschillende Evangelisten geboekt, tot 
dezelfde te maken. Het verschil tusschen deze 

beide verhalen bestaat toch vooral slechts in 

ge- 
(f) Bij voorbeeld , het berigt van de uitdrijving 

der verkoopers uit den tempel, zoo als wij dit bij 

Joännes vinden (hoofdst. IL ), vergeleken met de ver- 

halen der overige Evangelisten van de herhaling dezer 

daad van gezag door Jezus, tegen het einde van zijn 
leven, 
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geraflen > en omdat verschil te vereffenen of 
weg te nemen zon men zijnen toevlugt nog 
piet behoeven te nemen tot de veronderstelling 
wan een kwalijk gelezen of overgezet oorspron: 
kelijk Evangelie , daar het bekend is, hoe dike 

wijls afschrijvers in getallen zich plegen te vere 

gissen (4). 
Tweemalen verhaalt ons Mattheus ( hi), dat 

de vijanden van Jezus een teeken van Hem ver- 

dangden , en wel een ander teeken , dan de won- 

deren, welke Hij gewoonlijk verrigtte, Op de 

eene plaats blijkt dit uit het verband der re- 
de (é); en op de andere plaats (&) vinden 
wij uitdrukkelijk van een teeken wit den hemel, 
in tegenstelling van de teekenen, welke Jezus 
op de aarde verrigtte, gewag gemaakt. Op bei- 
de plaatsen weigert Jezus het verzoek en wijst 
zijne vijanden onder andere op het teeken van 

Jonas, den Profeet. Op beide plaatsen vinden 
wij dit met dezelfde woorden verhaald, Zie 

hier de beide plaatsen nevens elkander gesteld : 

Match. 

‚…(eg) Zie Heringa t‚a. pl. bl. 219 volgg. 

(4) Hoofdst, XIl: 38 volgs. en hoofdst, XVI: 1 
volgg. 

(£) Hoofdst, XII: 38, en verg. v. d, Palm op dee 

ze plaats, 

(&£) Hoofdst, XVI: 1, 

M 5 
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„Meeth. XII: 39. 

Fever srovypx za} 
moigadìs oujeiov Erie 
Cureï. Ka} oypeïov oÙ 

doloeras aürh, el py 
TÒ oypmeïov ’Iwvä Toö 

Match, XVI; 4e ik 

Tevek movype zal 
Horgadde oypeïov èmre 
Cyreï. Hal oupeïov où 
dobúcerart adri, el zh 
Tò oyjeïov 'Twvä Toö 

mpoPúrove mpoPúrov. TEN 

Nu men dit tweemalen , door denzelfden Evans 
gelist verhaald vindt, houdt men dit niet voor 
hetzelfde „ maar alleen voor een gelijkschijnend 
geval. Vond men in tegendeel de beide ver= 
halen bij twee onderscheidene Evangelisten, 
men zoude zich zeker genegen toonen, om 

van deze twee gevallen slechts één te maken, 
En ware het, bij voorbeeld, dat wij, hetgeen 

nu ter eerstaangehaalde plaats gevonden worde 

en uitvoeriger geboekt is, bij Mattheus lazen, 
en hetgeen wij ter laatstaangehaalde plaats lezen, 

en minder uitvoerig is, bij Markus, met hoe 

veel schijn zou men er zich dan op kunnen be 

roepen, dat Markus soms hetgeen de andere 
Evangelisten meer in het breede verhalen . meer 
beknopt en bij verkorting opgeeft ! 

Ziet men uit deze voorbeelden ten duidelijk= 
ste, dat dezelfde Evangelist ons soms gelijk 

schijnende , en in vele opzigten met elkan- 

der overëenstemmende gevallen, op eene zeer 

gelijksoortige wijze verhaalt, dan kan men er 
niet 
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miet aan twijfelen, of dit kan en moet ook met 
de verschillende Evangelisten het geval zijn, 
Wij moeten daarom zorgvuldig onderscheid 
gusschen gelijke en alleen gelijkschijnende ge= 
wallen, ons door hen berigt, maken: en waar 

er duidelijke sporen zijn, dat zij niet van de» 

zelfde gebeurtenis spreken, moeten wij, hoe 
veel gelijks hunne berigten ook in sommige 
opzigten mogen hebben, niet weigeren dit te 

erkennen. Anders toch zullen wij gevaar loo- 
pen van tegenstrijdigheid in hunne verhalen te 
vinden, waar geene tegenstrijdigheid bestaat, 
maar alleen verschil, en wel verschil, hetwelk 

natuurlijk daaruit ontstaat , dat zij niet van de- 

zelfde zaak spreken (/). En willen wij, of 

de oorzaken van de veronderstelde tegenstrijdig 
heid opsporen, of trachten dezelve weg te ne= 

men of te vereffenen , dan loopen wij gevaar 
ditte doen op eene wijze, die het gezag der 
Evangelisten te na komt, of wel geheel op los= 
se schroeven stelt; want men zal zijn toevlugt 

moeten nemen tot zeer gewaagde gissingen, 
gedrongen verklaringen, of andere geweldige 
middelen. 

‚ Daar dit van zelf spreekt, behoef ik dit wel 

niee 

U) Cf, Ernesti, Interpr. Noels Pe. 1 Se jef Ce 6. 

$. 10. et Morus, Herie JN, Te Pe 39. vOle 20 
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piet te betoogen. Ik wil er evenwel eenige 

voorbeelden bijvoegen van pogingen, om 

sommige verhalen van blijkbaar slechts gelijke 

schijnende gebeurtenissen tot berigten van de= 

zelfde voorvallen te maken, uit welke zal kun- 

nen blijken, hoe ver men daarbij gegaan is in 

het wagen van gissingen en het geven van ge- 

drongene verklaringen, ja in het gezag der 

Evangelische verhalen op losse schroeven te 

stellen, opdat men uit deze voorbeelden om- 

zigtigheid moge leeren. ve ESA 

Boven is reeds aangemerkt, dat Pearce, om 
“het verhaal, hetwelk Joännes ons geeft (m) 

“van het uitdrijven der koopers en verkoopers 

git den tempel, tot een en hetzelfde verhaal 

te maken met de berigten, welke wij bij Mat- 

“theus, Markus en Lukas vinden van eene ge- 

Jijksoortige handeling van Jezus tegen het einde 

wan zijn leven (#), zijn toevlugt neemt tot de 

“gewaagde en door geen gezag gestaafde gissing, 

dat wij dit verhaal van Joännes zouden moe- 

gen inlasschen achter hoofdst. XII; 10, van zijn 

Evangelie (o)» J G. Lange, die ook gene- 
gen 

Cm) Zie Joän. II: 1422. 

Cr) Ook andere Uitleggers hebben getracht dit te 

doen op werschillende wijzen. Cf. Kuinoel, ad Joäny 

IL: 14. 
j 

bo Zie bover bl, 15% volg. 



- B 

BVANGELISCHE VERHALEN: 185 

gen schijnt om te denken, dat de vier Evange- 
listen ons hetzelfde voorval verhalen, omdat 

bij het hoogstonwaarschijalijk keurr, dat Jezus. 
(zoo als uit Joännes verhaal zou moeten wor- 
den opgemaakt) terstond bij het eerste Paasch= 
feest, hetwelk Hij te Jeruzalem vierde, waar 

Hijtoen nog weinig bekend was onder het volk 
en onder hetzelve geen aanhang of gezag had, 

zulk eene uitdrijving uit den tempel zoude ge- 
waagd hebbenì „‘en ook zonder gevaar voor zijd 
persoon zou hebben kunnen wagen, is er niet 

vreemd van, om aan Joännes hier eene dwaling 
toe te schrijven (p). Daar deze Evangelist 
intusschen doorgaans niet alleen vrij naauwkeu= 

rig aanteekent, wanneer hetgeen hij verhaalt is 
voorgevallen, maar wij, vooral ook bij dit ver= 
haal (4), eene vrij naauwkeurige en uicdrek- 
kelijke opgave van den tijd, wanneer hetgeen 
bij ons berigt gebeurd is, vinden, schijnt mij 
hetaannemen van eene dwaling (7), bij het ver- 

haal vooral van eene zoo belangrijke gebeurre- 
nis 

(p) Zie Schriften Fokiann. 9. Th. s. 95 Folg. Ook 

Priestley is van dit gevoelen. Doch de redenen, wel- 
ke hij aanvoert voor hetzelve in zijne Observat. on tha 

harmony of the Euang. p. 104 foll, schijnen mij van 
weinig kracht, 

(4) Zie vs. 13. 

(Cr) En wel van zulk eene dwaling, 
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nis ‚ weinig met het erkend gezag van Joännes t&° 
strooken. 4 

Verscheidene, en daatonder zeer. beroemde 

Uitleggers (s ) ; hebben gewild, dat Éuukas ons — 
hoofdst, VII, 36. volgg. hetzelfde voorval vers 

halen zoude, hetwelk de drie andere Evanges 
listen ons aan het eind van hunne berigtens 

als te Bethaniën gebeurd, weinige dagen voor 
Jezus laatste lijden, beschrijven (#). Doch mer 

kan dit gevoelen „ naat het mij toeschijnt ‚ nict 

verdedigen; dan door zijn toevlugt te nemen 
tot zeer onzekere en gewaagde veronderstellin- 
gen, en eene zeer gedrongene overëenbrenging 
van het verschil tusschen Lukas en de drie ans 

deren Evangelisten. Om dit gevoelen te verde- 
digen, moet men trouwens aannemen, dat Ma 

fia, de Zuster van Lazarus , en de zondares , van 

welke Luukas gewaagt , dezelfde persoon zij ge= 
weest, 

Cs) Cf. Grotius ad Matth, XXVI: 6, et G. 9, Voss 
$ius , Harmon. Evang. \. Ie. C 3e 

(4) Zie Matth. XXVI: 6volgg. Mark, XIV: 3 volgg. 

en Joänn, XIl: 3 volgg. Dat deze drie Evangelisten 

ons dezelfde gebeurtenis hebben opgeteekend, acht ik; 

niettegenstaande het gering verschil in hunne verha- 

len, en schoon sommige hebben gemeend, dat Joän= 

nes eene andere gebeurtenis zou hebben geboekt, dan — 

Mattheus en Markus, voor genoeg bewezen. Cf. im- 

ter alios Bynacas, de morte Je C, tom, Is p. 173 seqde 
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weest, en dus veronderstellen, dat gezegde 

Maria een openbaar ontuchtig leven hebbe ge= 

leid (u). En hiervoor is wel geen bewijs in 

de Evangelie-berigten te vinden, gelijk het ook 

minder schijnt te strooken met de omstandighes 

den van Maria , en den bijzonder gemeenzamen 

omgang, welken Jezus met haar hield, Men 

moet verder aannemen, dat Simon de melaat- 

sche; en Simon de Phariseër , almede niet twee 
onderscheidene personen zijn geweest, maar één 
en dezelfde: en schoon het, in den eersten op= 
slag, minder ongerijmd schijnt dit aan te ne= 

men, zal men het echter, bij nadere overwee 

ging van alle de omstandigheden der onderschei= 

dene. verhalen, zeer onwaarschijnlijk vinden. 
Simon de melaatsche is blijkbaar zeer bekend 
en bevriend met Lazarus en zijne Zusters. Vole 
gens het verhaal van Joännes toch behoort Laa 

zarus tot de gasten van dezen Simon, en Mars 

tha is in zijn huis dienende , dat is, zorg voor 
den maaltijd dragende (v ). 

Maria zal hem dan ook wel niet vreemd zijn 

geweest, en met haar broeder en zuster bij hem 

zijn 

Cw) Dit wordt aangeduid door het woord zondares. 
Cf, Kuinoel ad 1,1, et Bynaeus 1, le, p. 170. 
(9) Vid. Schleusner in voce Seanoveïv n.o. Kuie 

noel ad Luc, X: 4o et Bynaeus, tom.-le p. 203 scq. 
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zijn genoodigd,' althans het nietslechts var den 
eenen of anderen vernomen hebben, dat Jezús 
bij hem ter maaltijd was gevraagd. —— * 

Doch de zondares bij Lukas, is blijkbaar bij 
Simon den Phariseër niet mede genood, en be= 
hoort niet tot de huisvrienden. Hij spreekt 
van haar op eene wijze, welke weinig schijnt 

overëen te komen met de veronderstelling „ dae 
haar broeder mede onder de genoodigde gasten 
was en hare zuster zoo gemeenzaam in zijn huis „ 

dat zij er zorg voor den maaltijd droeg. De zon= 
dares komt bij Lukas voor als-eene vrouw , die 

vernomen had (), dat Jezus id avan per 
maaltijd zoude houden. 

De gezindheid en denkwijze van dezen: st. 
Mon omtrent Jezus, naar het verhaal van Lu- 
kas, zijn ook blijkbaar niet zoodanig; als men 
verwachten zoude bij zulk eenen gemeenzamen 

vriend van Lazarus en de zijnen, als Simon de 

melaaische ‚ naar Joten verhaal moet been 
zijn. 

Eindelijk „ om niet meer te noemen ; wan= 
neer men aanneemt, dat Lukas ons dezelfde 
zalving van Jezus verhaalt, als de drie overige 
Evangelisten, moet men mede aannemen, dat 

hij zijn verhaal in eenen geheel verkeerden tijd 
plaatst, 

(w) Verg. Luk, Vil: 37 
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plaatst, Ik weer wel , dar men uit de valgör- 
de; in welke de Evangelisten het een of ander 
hebben geboekt „ niet kan besluiten toc den tijd, 
in welken zij hect gebeurde hebben geplaatst; 
omdat zij zich in her geheel aan geene tijdör- 

«+ Maar hier í3 meer, dan alleen dat Lukas de 

zalving van Jezus, van welke hij verhaalt, in 
eene geheel andere volgörde, dan de andere 
Evangelisten, doet voorkomen. Hij zegt uit- 

drukkelijk (2x), dat Jezus, fa door de zon- 
daresse gezalfd te zijn, reïsde van de eene stad 
en vlek tot de andere; pfedikende en verkon- 

digende het Koningrijk Gods; en hoe dit met 
het berigt van-Joännes aangaande den tijd, op 
welken Jezus door Maria te Berhaniën Zou 

zijn gezalfd , is overëen te brengen, zie ik 
riet. Men moet dus veronderstellen, dac, 

ef Lukas; of Joännes, en dan wel het waar- 
schijolijkst de eerstgenoemde, zich vergist 
heeft in den tjd der gebeurtenis: eene ver= 
onderstelling tot welke men, in dit geval, zon- 

der noodzaak zoude komen, daar het verhaal 
van Lukas met dar der overige Evangelisten 
wel naauwlijks andere overëenkomst: heeft, dan 
dat Jezus aan eenen maaltijd word: gezalfd, 

Ku het 

(4) Zie heofdst, VII: 1. 

N 
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het geen zeker wel meer dan tweemalen is ge» 
schied , daar dit ten dien tijde zeer gebruikelijk 
was; dat het door eene vrouw geschiedde, het 
geen ook wel meer dan tweemalen mag ges 

beurd zijn; dat de zalf in een alabaster fleschr 
werd gedragen, hetgeen almede niets bijzon- 

ders is ‚ omdat de welriekende oliën doorgaans 
in zulke flesschen ‘werden bewaard; ‘en dat de 
gastheer, zoo wel bij Lukas als bij de andere 
Evangelisten , Simon heet, het geen een zeer ge= 
wone naam was bij de Joden. Alle de overige 
omstandigheden verschilten buiten twijfel ge= 
foeg ; om zonder eenige gedwongenheid twee 
gebeurtenissen te maken van hetgeen Lukas erf 
de overige Evangelieschrijvers hebben ge 
Boekt (9). 
„Om niet te breedvoering te worden, voeg 

ik hier nog slechts één voorbeeld bij. De Heer 
Goldhorn (2) wil het waarschijnlijk maken 
dat het geen Joännes ons ia zijn Evangelie ver= 

haalt ; 

(yr) Cf. porro Bynaeus 1.1, et Wolzogen ad Matthe 

XXVI: 6 

(2) Zie eene van hem ‘overgenomene en uit het 

Hoogduisch vertaalde Verhandeling, Over het stilewije 
gen van het Evangelie van Joünnes, aangaande den 

sielestrijd van Jezus in Gethsemané, in de Bijdragen 

Zot de beoef, en geschied, der Godgel, Wetensch, XH, deel 
bl, 633 volges 
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haalt (2); niet alleen naauwe betrekking hebbe 
Op, maar misschien wel te hoüden zij voor 
volkomen eenzelvig met de schilderij vart deri 
zielestrijd ini Gethsemané, Zoo als wij dezelve 
bijde drie andere Evangelisten vinden (4). 
‚Om deze zeer onwaarschijnlijke stelling aart 

hemelijk te maken, Ziet hij zich genoodzaakt 4 
(gelijk hij er ook geerte zwarigheid in schijnt té 
vinde; om zulk eene omgetting in de verhalen 
van Mattheüs, Markus en Luúkaste maken); aart 

te nemer „ dat het geen deze tot dé avond-ùufen van 
den laafsteti dag van Jezus leven verschüiven , in 

vereeniging met Joännes; tot de morgen-uren 

van den eersteri dag van de heilige week moet 
Worden teruggeleid (c ). 

De driemalige aanvál vari bearigstheid en de 
Afiemalen met dezelfde woorden herhaalde po- 
ging; om Zich van de vrees te ontslaan, zal 
hiet tot de geschiedenis behooren , maar aan 

het vernuft des verhalers Zijn toe te schrijven; 
terwijl men bij Joännes; meer eenvoudig en 
ttaar de waarheid van het gebeurde , slechts eenen 
aanval van beriaauwdheid vindt (d). Bij Joän- 

nes 

Ca) Hoofdst. XII: do volgge 

(4) Zie bl. 652, in de noot. 

Cc) Bl. 668, 
€4) Bl 667 volg, 

Ns 
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hes zal de beangstheid meer in ‘hare eenvoud 
dige waarde zijn voorgesteld „bij de andere in 

eene zoo vergedrevene sterkte ,-dat-men zich 
verpligt ziet haar de zZachtste verklaringen der 
door «hen geboekte woorden om te zien; ten 
einde men slechts niet in gevaar kome, om den 
strijdenden Zietelijder ir eene Hem onwaardiges 

en met de korts te voren vermelde ‚waarlijk 
heldhaftige, gevoelens volstrekt ‘onverëcnigbare 
zwakte gebragt te zien (€). Uitsden Engel, 
die , naar Joännes verhaal Cf) ‚tot Jezus,” vol- 

gens de meening van sommige omstanders» zou- 

de gesproken hebben „ zal Lukas die dan ook 
alleen van eenen Engel spreekts(g) „ bij. het 
verhaal van Jezus zieleängst, den Engel-hebe 
ben gemaakt, die aan den strijdenden Jezus in 
Gethsemané verscheen om Hem. te verstere 
ken (Z)- Ih 

In plaats van de woorden; welke Jéännes ke 
zus in den mond legt ( #), zal de Verlosser 
waarschijnlijk wel , met de woorden der andere 
E vangelie-schrijvers, gezegd hebben: dat deze 
drinkbeker van mij voorbijga, doch niet gelijk 
ik wil, maer gelijk gij wilt (kj). A 

Das 

Ce) Bl. 666 volg. __ _({) Vs- 29. 
Cg) Hoofdst. XXII: 43: 
(4) Bl. 663 volge Cé) Vs2ze 
(4) B „60, 
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«Dat nw zulke en dergelijke losse en onbewijse 

bare veronderstellingen „ door welke men de 
werschillende verhalen van de Evangelisten, om 
eenige gelijkheid, tot verhalen van dezelfde 
gebeurtenissen wil maken, hun gansche gezag 

en geloofwaardigheid op losse schroeven stellen, 
ziet, zoe ik mij niet bedrieg, elk , die met on= 

partijdige bedachtzaamheid oordeelt, Niemand, 
die zoo oordeelt, zal er dan ook aan twijfelen, 

of wij moeten ons dus zoo wel wachten voor 
pogingen, om uit wezenlijk verschillende verha» 
len dezelfde te maken, als voor gedrongene 
verklaringen ter overëenbrenging van verschile 
len in de berigten der Evangelisten, en daartoe 

steeds zorgvuldig onderscheid te maken tusschen 
gelijke en alleen gelijkschijnende verhalen. 

Als een vierden regel van omzigtigheid moe- 

ten wij evenwel hierbij voegen, dat wij, om 
eenig; klein verschil, hetwelk wij in de verha+ 

len der onderscheiden Evangelisten aantreffen, 

de gebeurtenissen ook niet al te veel en tegen 
de waarschijnlijkheid vermenigvuldigen (4). 

Nog meer, dan men de maat te buiten ge. 

gaan is in het pogen ; om min of meer gelijk. 

„schijnende verhalen met geweld overëen te 

\ brens 

U) CA Ernesti, Inst. interp. N,T, pel. & Il, 
C6, Se ro, et Morus, Hermeneut, NT. p‚ To Pe 40, 

N 3 
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brengen, of, op eene gedwongene en met de 

achting, welke wij aan de Evangelisten vers 
schuldigd zijn, strijdige wijze, tat verhalen van 

dezelfde gebeurtenissen te maken, is men voor« 

zeker, vooral in vroegeren tijd, de palen te 

buiten gegaan in het vermenigvuldigen van de 

gebeurtenissen van Jezus leven, om een gering 

en ligt te vereffenen verschil in-de-berigten der 
Evangelisten omtrent dezelfde gebeurtenissen, 

Bij het naslaan „ vooral van vroegere uitleggers 

en harmonie-schrijvers, is het toch geheel niet 
vreemd te bespeuren, dat zij meermalen het- 

zelfde vaorval, tegen alle waarschijnlijkheid 
aan, voorstellen als twee of driemalen gebeurd, 
gedurende den tijd van Jezus omwandeling op 

deze aarde; en dat soms met zoo weinig ver- 
schil, dat men er zich niet genoeg over vere 

wonderen kan, dat zij het hebben kunnen ge: 

looven , dat iets, twee of meermalen, op eene 

zoo geheel gelijke wijze, zou hebben kunnen 

gebeuren. Vooral zijn hierin de maat ver te bui- 
ten gegaan zulke harmonie-schrijvers;, welke 
hebben aangenomen, dat de Evangelisten in 

hunne verhalen zich naauwkeurig aan de tiĳd- 

orde hebben gebonden (1). Deze veronder- 
stel- 

(Cm) Bij voorbeeld, Osiander en enderen, over wele 

ke men zien kan Michaëlis , Einleit, 2. Th. se 899 folgge 

Ook Schutte in zijne Heilige Jaarbocken, Lie von Vh= 
den z 
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stellingtoch heeft hen genoodzaakt, om te be- 
weeren, dat eene geschiedenis, welke van twee. 
of drie Evangelisten, in eene verschillende volg» 
orde wordt verhaald, werkelijk twee of driemar 
Ten met alle hare omstandigheden heeft plaats ge= 
had. ‚Naar hunne meening is”, bij voorbeeld, 

gelijk Michaëlis (n ) schrijft, de gansche reeks 
» van geschiedenissen , door Mattheus geboekt, 

s hoofdst. IX—XI, twee, of naar de meening 
$s van sommigen, wel driemalen voorgeval- 
3 len: dat is , tweemalen heeft Jezus den gee 
‘ss Taakten, die door het dak nedergelaten werd, 
s Onder ten volle gelijke omstandigheden, ge= 
9) nezen, Beide malen heeft Hij het zelfde daar- 

s bij gesproken en de omstanders hebben de= 

s zelfde gedachten daarbij gehad. Tweemalen 
» heeft Hij , terstond na zulk een wonder , eenen 

s Jonger uit het tolhuis geroepen. Tweemalen 
y een dochtertje van den dood opgewekt, en 

» Onderweg eene vrouw , die eene bloedvloeie 

» jing had, door aanraking zijner kleederen 
» hersteld. Tweemalen heeft Joännes openlijk 

‚ naar het zelfde laten vragen enz, 

Wij- 

gen, over de overëenstemm. der Evange.,, in het 10. sk 

van zijn Bijbel vertaald en omschreven, bl, 12 volgg, 
@n in-de Voorrede voor het 11. deel, 
(2) L Se 883 folg. 

N 4 
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o Wijlen Dr. Zauber (een Harmonie-schrijves. 
» van omtrent het midden der vorige eeuw (o)) 
s heeft dit zelfs met het. principium indiscera 

» nibilium in verbaud willen brengen; want, 
» Zegt hij, hetgeen in 9999 omstandigheden 
s; hetzelfde ie, doch slechts in ééne verschilt4 
» dat is van elkander onderscheiden en niet het- 
» zelfde. Zeerheeft hij dan ook , op het voct- 

» spoor van Osiander , vooral. de gebeurtenise 
s sen uit het leven van Jezus „ vermenigvuldigd , 
s‚ en andere Harmonie-schrijvers, welke op hem 
» gevolgd zijn, hebben hem hierin niets toe- 
s gegeven” (p). 

Niet minder hebben dit sedan een aantal 
uitleggers uit de 17. en de grootste helft der 

18 Eeuw, welke zich een onjuist en overdre- 

ven begrip van de Goddelijke ingeving, door 
de heilige geschiedschrijvers genoten, vorm- 
den, meenende, dat met zulk eene ingeving 

alle verschil in woorden, rangschikking der 
gebeurtenissen, opgave van omstandigheden 
enz. onbestaanbaar moest worden geacht; maar 

al te dikwijls hebben zij van eene en dezelfde ge- 
beurtenis twee of drie onderscheidene voorvallen 

ser 

Co) In 1737 gaf hij te Lemgo vit zijne Harmogie 

der Evangs., met eenige Harmonische Aomerkungen. 

Cp ) De voorbeelden daarvan zijn te menigvuldig en 

bekend, om hier te woe aangehaald, 
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gemaakt, alleen „ omdat zij: dezelfde gebeurte= 
nis op eene eenigzins verschillende wijze vere 
haald zagen door twee of meer Evangelis- 

ten (9). 
_ Ook bij latere uitleggersintysschen vindt men 

pu en dan een voorbeeld van dit vermenigvule 
digen van geschiedenissen in het leven van Jes 

zus, zonder genoegzaam voldoende redenen. 
Niet zoo zeer evenwel omdat zij zich een over- 
dreven begrip van de ingeving, door de Heili- 
ge Schrijvers genoten, vormden , van welke vele 
‘hunner zich althans geene te hooge denkbeel= 

den maakten, maar uit verschillende andere 

porzaken. Zoo wil (om een enkel voorbeeld 
hiervan aan te halen) Rozenmuller (r) ‚ dat het 

geen Mattheus ons verhaalt hoofdst. XXlI: 34 

volgg., en hetgeen door Merkus is geboekt 
hoofdst. Xl: 28 volgg. twee onderscheide- 

ne gebeurtenissen zullen zijn. 

Volgens zijn gevoelen zal de Wetgeleerde, 
yan wien Martheus spreekt, een Phariseër zijn 

geweest, die met een boos oogmerk Jezus on- 

dervroeg; en de Schriftgeleerde van Markus 

tot 

C4) Ook hiervan zijn de voorbeelden te talrijk en 
bekend, om hier genoemd te worden, 

(Cr) Zie Anatecten van Keil en Taschirner „ 3. <te 
waar men eene verhandeling van Razenmuiler over de 

aangeh. Bijbelplaatsen vindt, 

N 5 
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tot de Karaïten behoord hebben, en met eer 
goed oogmerk tot Jezus zijn gekomen. Behale 
ve andere redenen, welke hij voor dit zijn ge- 
voelen aanvoert, beroept hij er zich op, dat, 

naar Mattheus (5), de Wetgeleerde tot Jezus 
kwam om Hem te verzoeken, terwijl Markus 
berigt (2), dat hij het antwoord van Jezus, 
hoe zeer ook weinig met het gevoelen der Pha« 
ziseën strokende, openlijk goedkeurde, en Je- 

zus Hem de getuigenis gaf, dat hij niet ver was 
van het Koningrijk van God, waaruit zijne goee 
de gezindheid omtrent Jezus duidelijk schijnt te 
blijken. Dit verschil schijnt hem trouwens op 
de beste wijze te vereffenen door het aannemen 

van zijne veronderstelling, 
Dat dezelve evenwel daartoe niet noodig is, 

en het schijnbaar verschil tusschen de verhalen 

van Mattheus en Markus, zonder deze veronder- 

stelling zeer wel kan worden overëenbragt, 
schijnt mij blijkbaar genoeg te zijn, om te ver- 

klaren, dat Rozenmyller zonder genoegzame 
reden van ééne gebeurtenis twee gemaakt heeft, 
Men kan toch als niet onwaarschijnlijk, met 

verscheiden oude en nieuwere uicleggers, aan= 
pemen, dat de Wetgeleerde met een boos op- 

ae 

Cs) Zie vs. 54» 
(4) Zie vs. 32 volgg. 
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get tot Jezus ging „ maar onder her spreken met 
hem zoo getroffen werd door zijne redenen, 

dat hij zich gedrongen zag, om der waarheid 

openlijk hulde te doen, en gunstiger van Jezus 
en zijne leer te denken (#). Of men kan, 
ter wegneming van het verschil tusschen Mac- 
theus en Markus, zich van de aanmerking van 

van der Palm (7) bedienen, welke schrijft: 

9; Uit Mattheus weet men, dat deze Schrift- 

geleerde door de Phariseên was afgezonden, 
‚om de vraag te doen die Jezus nu beant- 

s, woord had, en dat jde Phariseën daarmede 
‚‚ het oogmerk hadden, om Jezus te verzoeken, 
»‚ Doch uit dit antwoord van den Wergeleer- 
» de (bij Markus) bespeurt men, dat de zen- 

s‚ deling beter was dan zijne zenders, vatbaar 
‚ voor erkentenis der waarheid, en bereid om 

„‚ daarvan belijdenis te doen”, Zoo behoeft 

men er zelfs zijnen toevlugt niet toe te ne- 

men, om met sommigen, van welke vas der 

Palm bij Matheus gewaagt (w), aan het 
woord verzoeken (zeipiiew) eene min on- 

gunstige beteekenis te gevens het geen mij dan 

ook minder met her doorgaande spraakgebruik 

van 

(u) Cf. Krinoel ad Matth, XXII: 34. 

(+) In zijne aanteek. op Mark. VIII: 32. 

(w) Zie zijùe aanteek, ne 2, op Mah. XXII: 35 

ef, etiam Awinoel le le 
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van het N. V. schijnt overëen te komen.” # 

„… Hoewel nu dit te zeer vermenigvuldigen van 
de gebeurtenissen in het leven van Jezus over 
het geheel moge zijn voortgekomen “uit hoog= 

achting voor de. Evangelie-Schrijvers, en de 

zucht. om hen van alle verschil en tegenstrij+ 

digheid vrij te pleiten, meen ik echter „dar wij 

er ons zorgvuldig voor moeten wachten , wils 

len wij geene aanleiding geven tot zeer onges 

paste en met het erkend gezag der Evange- 
lie-Schrijveren strijdige beoordeeling van het 
verschil in hunne verhalen. Immers dit te zeer 

vermenigvuldigen van gebeurtenissen; die door. 

hare groote overëenkomst blijkbaar dezelfde zijn, 
alleen om eenig verschil in het verhalen „strijdt 
te zeer tegen het gezond verstand, dan dat het 

zich. eenigermate aan hetzelve zoude kunnen 

aanbevelen. . Calvijn heeft zich hierover reeds 
vrij sterk uitgedrukt, bij gelegenheid van zijne 

verklaring van. de genezing der blinden door 
Jezus te Jericho Cx), wanneer: hij schrijft: 

» Osiander meent zeer scherpzinnig te zijn, 
s wanneer hij uit éénen blinden er vier maakt, 
s‚ Doch er is niets ongerijmder , dan zijn ver» 

4 Zìnsel. … Omdat hij zag, dat de Evangelisten 
s in sommige woorden verschillen, heeft hij 

Vets 

| Cx) Vid. ejus Hermon, Evang, ad Matth, AX: 29 
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4 verzonnen, dat aan éénen blinden, rerstond 
z, bij het inkomen van de stad, het gezigt is 
j teruggegeven, doch dat de tweede en nog twee. 
9, andere genezen zijn, toen Jezus van daar ging, 

3, Doch alle omstandigheden komen zoo over 

3, een, dat niemand; die bij gezonde zinnen is; 
„kan gelooven ; dat er verschillende geschieden 
4 nissen worden verhaald.” Nog sterker ‚schoon 
niet te sterk naar het mij voorkomt, laat er zich 

Michaëlis tegen uit, wanneer. hij op de 
straks (9 ) van hem aangehaalde woorden laat 

volgen: ‚, Volgens even hetzelfde principiurt 
„sindiscernibilium,; op hetwelk Hauber zich 

„‚ beroept ;vis het veel meer onwaarschijnlijk ; 
j» dat twee geschiedenissen elkander in alle oves 
ss rige omstandigheden, alleen de tijd uitgee 

ss zonderd, zoo volkomen gelijk zouden zijn: 

«en ook zonder filosofie is de zaak zoo dut- 

delijk , dat hij, die in eene andere levensge- 

„ schiedenis diergelijke gebeurtenissen zoo ome 

3» standig tweemalen zou willen’ verhalen, of 
4 voorgeven , dat eene gansche reeks der zone 

derlingste voorvallen , binnen vier jaren twee- 
4, malen. zou zijn voorgevallen; in de grootste 

s verdenking van onwaaheid te spreken zou 
ss komen, bij allen, die hem aanhoorden. 

» Ik 

3 

(1) Bl. 275. volg. 
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9 Ik voor mij moet het ten minste. opfegt bes 
3 kennen; dat, wantieer het noodzakelijk ware 

4, aan te nemen, dat de bovengemelde reeks 
4 van geschiedenissen tweemalen wate voorges 
ss vallen, mijne gansche geloofskracht zoude 

‚> uitgeput zijn, en dat men mij, zoo niet de 
s, waarheid der Evangelie-geschiedenis zelve, 
s‚ ten minste zeker de Goddelijke ingeving der 
9 Evangelien twijfelachtig zoude pers hebe 
9, ben ” (z). 

Ja, met Priesley (a) mag men zeggen: 35 zuls 
ke Harmonie=schrijvers®” (dies if de verone 
derstelling, dat de Evangelisten zich in hurie 

ne verhalen aan de tijdorde hebben gebonden s 
en daarom verschillende gebeurtenissen maken 
van alle voorvallen, hoe zeer ook overëenko= 

mende „ omdat zij bij de verschillende Evan= 

gelisten in eene verschillende orde voorkomen) 
zulke, Harmohie-schrijvers ‚, maken geene zwas 
s righeid van het vermenigvuldigen der gebeuf= 

3 tenissen , Zoo dikwijls zij het goedvinden 
s‚ doch het is mij blijkbaar, dat, naar dens 
» zelfden regel , dien zij volgen, wij zouden 
ss kunnen besluiten , tot meer dan éénen doop 
» van Jezus; meer dan ééne instelling van het 

5 Ng 

(2) Verg. ook Einleit, 2. The se 89te 
(a) Preface p. 8. 
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ss Avondmaal; meer dan éCue kruisiging, eu 
3 meer dan ééne opstanding *. 

Wachten wij ons dus niet, van totdit te zeer 
vermenigvaldigen van de voorvallen, ons door 
de Evangelisten geboekt, den toevlugt te ne- 
men, om het verschil in henne verhalen te 

vereffenen of weg te nemen, da loopen wij 

gevaar van het gezond verstand tegen de Evan- 
gelie-schrijvers in te nemen. Om hunne geringe 

verschillen weg te riemen , wagen wij het er 
aan, dat men alle bunne geloofwaardigheid be= 
twijfelt en ontkent, dac zij door hooger geest 
bij hun schrijven zijn bestuurd. Het kan trou- 

wens niet missen, of men moet bedenkingen 

doen ontstaan tegen het gezag van schrijvers, 
welke wij zoeken vrij te pleiten van verschil 
en tegenstrijdìgheid in hunne berigten, door, tor 
in het onwaarschijnlijke en schier ongeloofelijke 
toe, het aantal van gelijksoortige en schier ge= 
heel gelijke gebeurtenissen in hunne berigten 
te vermenigvaldigen. — Doch dit spreekt te 
zeer van zelf, om nader betoog of ontwikke 
ling te behoeven. 

Alseenen zijfden regel van omzigeigheìd meen 
ik hier te moeten laten volgen, dat wij hec 
stilzwijgen van eenen of meer Evangelisten, 
omtrent hetgeen door eenen anderen verhaald 
wordt, niet moeten beschouwen als zijdelingsche 
tegenspraak, of zelfs als schija van strijdigheid. 

Niet 
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‚ Niet zelden verschillen de Evangelisten dare 
in van elkander, bij het beschrijven der levertse 
geschiedenis van onzen Heer ; dat zij miet alle 
dezelfde voorvallen verhalen. Slechts weinige 
zijn zelfs de gebeuttenissen , welke door allé 

de vier Evangelisten zijn opgeteekend. — Joöne 

nes zwijgt geheel van de meeste, welke de 
drie overige hebben geboekt, en hij verhaalt 
eenige gevallen, die hem alleen eigen zijne 
Mattheus, Markus en Luukas hebben vele vers 
halen gemeen. Sommige gebeurtenissen evert= 
wel zijn alleen door twee van hen geboektg 
en verscheidene slechts door éénen van hen <5 )e 

‘ Doch daar dit verschil in deze Verkiandeling 
minder in aanmerking komt, wil ik er mij; 
hier althans, hiet bteedvoerig over uitlaten. 

- Meer komt hier in aanmerking het verschil 
hetwelk daaruit ontstaat, dat niet zelden de eene 

Evangelist met stilzwijgen voorbijgaateene ome 
stâtfe 

(4) Men vergelijke dé hârmonieschie tafelen var 
de berigten der vier Evangelisten, welke men vinde 
bij Michaëlis, Einl. 2, Th. s. go4 folgg. en van Vlos 

zen, 11. D. bl, I—-XVI. En bij Eichhorn, Algem. Bibl, 

5.B. s. 761. folgg. vindt men opgegeven hetgeen de 
drie eerste Evangelisten, of twee hunnêr , gemeen heb= 

ben, en hetgeen elk hunner in het bijzonder heeft op» 

geteekend. — Omtrent Markus in het bijzonder raads 
plege men van Willes, Singularia in Mard Euange 
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standigheid van eenige gebeurtenis, welke door 
de andere is opgeteekend, of , dat men eenige 
bijzonderheden van het gebeurde slechts door 
éénen hünner geboekt vindt. 

«Nu eens bestaat dit verschil, bij voorbeeld, 

daarin, dat men alleen bij éénen of twee der 

Evangelisten vindt eene bepaling van den tijd 
of der plaats van bet voorgevallene; dan eens 
daarin, dat slechts één hunner den- naam var 

een persoon, in het voorgevallene betrokken; 
roemt, terwijl de anderen dien verzwijgen ; dar 

weder verschillen zij in de opgave van de door 

Jezus, ofanderen, gesprokene woorden, terwijl 
heteene gedeelte van het gesprek door den eenen 
is geboekt, en door den anderen verzwegen; 
en omgekeerd (€) 

Dit verschilnu, uit hee stilzwijgen van ééne 
of meers omtrent hetgeen door eenen anderen 
verhaald wordt, geboren; heeft men niet zel 

den trachten te doen voorkomen als eene zij- 

delingsche tegenspraak van den kant van hem, 
die het stilzwijgen bewaart, of als eene soort 

van tegenstrijdigheid van de Evangelische berig- 
ten 

{ c) Vele voorbeelden hiervan kan men boven vinden 
opgegeven, in het eerste gedealte dezer Verhandeling, 
in hetwelke ik het in de verhâlen der Evangelisten 
bestaande verschil, voor zoo ver dit in de Prijsvraag 
wordt bedoeld; breeder heb ontvouwd, — 

O 
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ten tegen elkander; ten minstesalsiets, hetwelk 
ons soms eenige bedenking kan inboezemen te= 

gen de geloofwaardigheid van het geen slechts 

in één Evangelie geboekt wordt, of alleen door 
Markus en Lukas, welke niet kunnen bewe. 

zen worden oor- en ooggetuigen van het door’ 

Jezus verrigte en gesprokene geweest te zijn. 

Sommige nieuwere Duitsche uicleggers schije 

nen vooral al zeer gereed , om het een of ander 
verhaal, of eenige bijzonderheid uit de Evange- 

lie-geschiedenis uit te monsteren, wanneer zij dat 

verhaal , of die bijzonderheid , alleen door ééne 

Evangelist, of slechts door Markus en Lukas 

vinden opgeteekend, en zij zulk een. verhaal , 

of bijzonderheid minder met hunne wijze var 

denken kunnen overëenbrengen., Die eenigzins 

met hunne schriften bekend is herinnert zich 
zeker daarvan verscheidene voorbeelden, soms 

gepaard met minder of meer beleedigende uite 

drukkingen , omtrent den eenen of anderen Evan= 
gelist, met wien zij het minst zijn ingenomen. 

De een trouwens houdt Mattheus voor dem 
meest geloofwaardige in zijne berigtemn, als 
ooggetuige van Jezas daden, ef die het eerst 
immers in het oorspronkelijke Hebreeuwsch of 
Syro Chaldeeuwsch , zijn Evangelie zou hebben 
opgesteld. De ander houdt het Evangelie van 

Markus, als het kortste en eenvoudigste, voor 

het eerstgeschrevene en minst met bijvoegsel 

8 ver 



EVANGELISCHE VERHALEN. ait 

vermeerderde Evangelische opstel. Een dets 
de geeft aan Lukas de voorkeur , als meer 

dan de anderen geoefend in het opstellen en 
geregeld schrijven. Weder anderen zijn het 
meest ingenomen met het Evangelie van Joän- 
hes, omdat hij de meest geliefde en vertrrouw- 
de leerling van Jezus was, of omdat hij zija 
Evangelie het laatste zal geschreven hebben; 
en de berigten der dfie eerste Evangelisten na« 
gezien ; toegelicht en verbeterd. En; al naat 
dat men aan den eenen of anderen Evangelist 
de voorkeur geeft, besluit men vit zijn stil= 
Zwijgen tot de mindere geloofwaardigheid van 
hetgeen niet door hem; maar alleen door de 
anderen; verhaald wordt. Meest geschiedt dit 
wel met betrekking tot geheele geschiedenis- 
Sen uit het leven van Jezus, maar ook meers 

malen met betrekking tot enkele bijzonderhe. 

den en omstandigheden ; van minder zoo wel 
als van meef aanbelang. 
Doch, hoe het ook geschieden moge, het 

geschiedt altijd te onregt, Het is toch eene 
Zoo ware, als algemeen bekeride regel; dat het 

stilzwijgen van den eerien niet kan.geacht wor- 
den esn tegenspreken van den, anderen te 
Zijn (d): en wat aangaat het verzwijgen van 

som- 

‚4d) Door Keil 1,1. S. rog, not. 4. litt. 5. wordt 
dit stilzwijgen dan ook te regt tot den fchijn van strij- 

digheid gebragt, cf. &t Eichstadt ad-Maorum vol.2. p. 26. 
O 2 
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sommige bijzonderheden en bijomstandighedens 
door den eenen Evangelist ; van welke de ans 

deren melding maken , ligtelijk is daarvan, ime 
mers niet zelden, zulk eene reden te gevens 
die ons ten duidelijkste doet blijken, dat dic 
stilzwijgen geen tegenspraak «is, 

In het algemeen kan men trouwens te regt 
aanmerken , dat de Evangelisten niet alwetend 

waren; dat ook de door hen genotene Godde= 

lijke ingeving hen miet alwetend maakte; dat 
het daarom mogelijk ware , dat de een eenige 
omstandigheid van eene geschiedenis niet gewee 
ten hebbe, die aan den anderen zeer wel bee 

kend was, er dat daaruit zijn stilzwijgen moetg 

ten minste kan worden. afgeleid (@). 
Doch men kan veelligt ook nog meer in bije 

zonderheden reden geven, waarom de eene 

Evangelist, ten minste met waarschijnlijkheid „ 

kan worden geacht sommige bijzonderheden te 

hebben verzwegen, die door de anderen zijn 

vermeld; en, omgekeerd, bijzonderheden aan- 

gestipt, die door de anderen met stilzwijgen. 

zijn voorbijgegaan. 

Het zij mij vergund dit hier een weinig bree- 

der in eenige voorbeelden te mogen aantoonen, 
Hes 

(Ce) Verg. Michaëlis, Einlet. o. Th. s, 885 folg.„ | 

waar men dit breeder uitëengezet en: in voorbeelden 

dangewezen kan vindene 
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_ Het behoort tot de zeer oude overleveringen 
în de Christelijke Kerk , dat Mattheus zijn 
Evangelie voor de Joden in Palestina heeft be- 
schreven , toen hij tot andere volken zoude 
gaan, na eerst dezen Joden het Evangelie 
te hebben verkondigd; dat Markus , reeds 
vroeg met den Apostel Petrus bekend, einde- 

lijk dezen Apostel vergezeld. heeft op zijne rei- 

zen, en, op verzoek van de gemeente te Rome, 

het Evangelie beschreef, gelijk Petrus het pre- 
dikende had voorgedragen; dat Lukas, die 

Paulus, den Apostel der Heidenen, op zijne 
reizen begeleidde, her Eyangelie beschreef; 

zoo als het door Paulus verkondigd werd; 
dat, eindelijk, Joännes de drie eerste Evange- 
liën heeft overgezien en door hee zijne aange- 

vuld (f). 
Neemt men deze overleveringen aan, gelijk 

zij wel niet geheel van allen grond schijnen 
ontbloot te zijn, dan kan men , ten minste met 

veel waarschijnlijkheid, reden geven, waarom 
de eene Evangelist heeft vermeld, hetgeen 

de andere heeft verzwegen, en omgekeerd; 
immers met betrekking tot verscheidene bijzon» 

derheden (2). 
Mats 

(Ff) Verg. Gieseler 1, l. se rar folgg. n. 133. Mie 

ghaëlis, Einleit. 2, The s.Qó1, 977 folg., 1052 folgg., 
1158 folgg. 

be) ) Men kan dan ook, niet zonder waarschijnlijke 

O3 heid, 



214 vsp WILLIGEN, over De > 

‚ Mattheus, bij voorbeeld, heeft, naar de ops 

‚merking van Gieseler (Jt), verscheidene bije 
zonderheden, welke slechts voor Palestijnsche 
Christenen uit de Joden, immers voor hen 

het meest, geschikt zijn, Hij heeft, (om 

het een en ander te noemen ) alleen opgetee- 

kend (é), dat Jezus zijnen jongeren, toen 
Hij hen voor het eerst uitzond, beval, zich 

niet tot Samaritanen of Heidenen te begeven, 

maar alleen tot Joden. Bij hem alleen vin- 
den wij (k,» dat Jezus tot de Kananeesche 

vrouw 

heid , reden geven , waarom de eene Evangelist zich 
van den anderen soms onderscheidt in het gebruik van 

sommige woorden, en andere zegswijzen bezigt, dan 
de overige. Indien, bij voorbeeld, Markus voor-en 
op verzoek van de Christenen te Rome schreef, be- 

hoeft men er zich niet over te verwonderen, dat hij 

meer Latijnsche woorden gebruikt dan Mattheus, Lu- 
kas of Joönnes (zie Gieseler ll, s. 124e) Indien Lu- 
kas het Evargelie schreef, zoo als het door Paulus 

werd verkondigd , kan het ons niet vreemd voorkomen, 

dat hij, bij het verhaal van de inzetting van het Avonde 

maal, bijna woordelijk met Paulus overëenstemt , en 

met hem afwijkt van de andere Evangelisten : als ook 

dat kij, naar de opmerking van Michaëlis, sommige; 

aan Paulus meer bijzonder eigene , woorden zou hebe 

ben overgenomen, Eizleit. 1, Th. s, 160. 3e Th. 5 
1103 , 1365e 
(4) LL se 125, 

(ij Zie Mah. X: 5, 6. 

(4) Verg. hoofdste XV: 24e 

s 

4 
á 

mermer Tarwe, ape 
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wrouw sprak: ik ben niet gezonden, dan tot 
de verloren schapen des huizes Israëls. Hij 
melde ons (/), dat Jezus de ongeloovige Jos 
den bedreigde, dac het Koningrijk Gods van 

hen zoude genomen worden, en een ander 

volk gegeven Bij hem lezen wij ook meer, 
dan bij de andere Evangelisten, scherpe ver 
wijten van Jezus en strenge strafredenen tegen 

de Phariscën en Schriftgeleerden, die vooral het 

volk tegen Jezus hadden opgezet (mz). En dit 
alles laat zich gemakkelijk verklaren, wanneer 
wij aannemen, dat Mattheus zijn Evangelie ten 

dienste van de Joden in Palaestina hebbe ge. 
schreven, | 

_ Markus heeft verscheidene bijzonderheden, 
die bij de andere Evangelisten niet voorkomen , 

welke, of Petrus in het bijzonder betreffen, of 
die hij , zoo niet alleen, ten minste het best van 

Petrus kon vernomen hebben (#). Hij laat 
weg het geen, meer bijzonder geschikt voor 
de Joden in Palaestina, bij Mattheus voor- 
komt (a). Hij heeft daarenboven alleen een 

aantal , veoral kleinere bijzonderheden, meer 

gee 
(7) Zie hoofdst, XXI: 43, 
Cm) Verg. Hoofdst, XXIII, 
(2) Cf. van Willes l,l. pe 202 seqqg, van Hengel 

1. 1. bl, 42 volgg. 

Ca) Zie Gieseler 1, l, s. 126. 

Og 
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geschikt voor. Christenen. uit alle volken „rine 

zonderheid voor. Christenen te Rome, te veel 
om hier alle op te noemen (p). En dit alles 
laat zich zeer gevoegelijk daaruit afleiden, dat 

hij, als reisgezel van Petrus, onder zijn opzigt, 
zijn Evangelie ten dienste der Romeinsche C hris- 
tenen hebbe vervaardigd. 

Lukas heeft, evenzeer als Markus, achter- 
wege gelaten al wat bij Mattheus voorkomt 
bijzonder geschikt voor de Joodsche Christenen 

in’ Palaestina, Bij hem komt daarenboven veel 

voor, het geen men noch bij Mattheus „ noch 

bij Markus aantreft, en het geen bij-uitnemend= 
heid strookt met de bestemming van. het Evan- 
gelie en deszelfs prediking en zegeningen voor 

alle volken van den aardbodem (4). En van 
dit een en ander kan men gevoegelijk de reden 
zoeken in de betrekking van Lukas tot Paulus, 

Eindelijk, heeft Joännes de drie eerste Evan- 

geliën overgezien en door het zijne aangevuld, 

dan is het niet alleen natuurlijk, dat hij de mees- 

te bijzonderheden van het leven van Jezus, reeds 

door de anderen geboekt, met stilzwijgen heeft 

voorbijgegaan , en voorvallen , door hen niet op- 

Ber 
Cp) Men kan dezelve verzameld vinden bij van Wil 

des 1.1. p. 206 segge 

(4) Men zie dit breeder aangewezen bij Gieselap 

Ll. s.12ó folgge en verg. ook van Heugel 1, le ble 42e 
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geteekend, heeft opgenomen, maar ook, dat 
hij misschien wel, gelijk Michaëlis (r) wil, 

eenige bijvoegselen en ophelderingen tot hunne 
verhalen heeft aangereekend. 

Daar er dus, immers waarschijnlijke, reden 

te geven is, waarom de eene Evangelist dik« 

wijls eene bijzonderheid verzwijgt, welke door 

den anderen is opgeteekend, en omgekeerd, kan 
het nimmer met grond als eene zijdelingsche te- 
genspraak , of zelfs als een schijn van strijdig 
heid worden voorgesteld, dat de een soms 
stilzwijgt omtrent hetgeen door de anderen vers 

haald wordt, en wij hebben ons dus daarvoor 

te wachten, zoo wij het erkende gezag der 

Evangelisten in het verhalen niet willen te na 
komen. 

Als een zesden regel van omzigtigheid schijnt 
mij hier te mogen worden aanbevolen, dat wij 
er ons op toeleggen, om steeds, zoo veel het 
geschieden kan, na te gaan de oorzaken, wel- 

ke 

Cr) Zie Einleit. 3. Th. s, 1165 folgg. Ik laat ache 
terwege verbetering , waardoor hj op eene zachte 
wijze de misslagen zijner voorgangeren zoude te regt 
brengen, en waarvan Michaëlis ook spreekt, doch, 
naar het mij toeschijnt, niet Één overtuigend voor- 
beeld heeft aangevoerd, Ongelukkig gekozen. schijnt | 
mij vooral het voorbeeld aangehaald door Ammon, in 
de noot op Ernest, Anstit. interp. pele se IL, €. 6. $. 5e 

Os 
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ke de Evangelisten hebben doen verschillen in 
de meergemelde bijzonderheden, wanneer zij 

ons gelijke gebeurtenissen verhalen. 
Tot die oorzaken kunnen gebragt worden, 

behalve het zoo even vermelde verschillende 

doel bij (s), en de verschillende aanleiding tot 
het schrijven der vier Evangeliën, in de eerste 
plaats de verschillende bronnen uit welke de 

Evangelisten verschillende bijzonderheden van 
hunne verhalen hebben geput. Mattheus en 

Joännes , bij voorbeeld , waren oog- en oorge- 

tuigen van de daden en woorden van Jezus, en 
wan daar onder anderen ook , dat zij ín sommi- 

ge opzigten met elkander overëenstemmen, in 

welke zij verschillen van Markus en Lukas, 
die zelve geene getuigen van Jezus leer en da- 
den waren geweest (#). 

De geschiedenis van Jezus geboorte en eerste 
kindsheid heeft men niet anders kunnen vers 

nemen „ dan uit de verhalen zijner naastbestaan- 

den. Waarschijnlijk heeft men dezelve gehoord 

van Jozef , Maria en andere aanverwanten van 

den Verlosser. Naar dat men die nu, of van 

den eenen, of van den anderen had ontvangen, 

moest 

Cs) Cf. Ernesti , Inst, interp. p.L se IL ce 6, Se 54 
et Morus, Hermen, N.T, vol. 2. p. 25. 

(4) Verg. van Hengel Il, bl,48 volg, 
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moest dezelve natuurlijk in de eene of andere 

omstandigheid verschillen, en kan men in dezel- 

ve geene volkomene gelijkheid, tot in de mins- 
te bijzonderheden, verwachten (4). 

De Evangelisten, immers de drie eerste; 
mogen ook al over het geheel hunne berigten 
van het openbaar leven van Jezus uit eene ge- 

meene bron hebben geput, blijkens hunne zeer - 

groote overëenstemming , zeker hebben zij ech» 

ter ook verscheidene van hunne verhalen uit 

hun bijzonder eigene bronnen ontleend, en van 

daar kan het niet anders, of hunne berigten 
moeten, ten minste in bijomstandigheden en 
bijzonderheden van minder aanbelang, hier en 

daar verschillen, 

Eene tweede oorzaak van zulk verschil kun- 
nen wij vinden in het verschillend karakter en 

de verschillende denkwijze der Evangelie-schrij- 
vers. Wij kunnen, trouwens, uit de onder- 

scheidene karakters en denkwijze der Evange- 
listen niet alleen in vele opzigten verklaren hee 

verschil ten aanzien van de personen, die in de 

Evangeliën werkzaam voorkomen , maar ook ten 

aanzien van de zaken, welke zij bevatten , en de 
onderscheidene voorstellingswijze der Evangelies 
sche verhalen in het gemeen; gelijk zulks, op 

Eene 

Cx) Cf. Morus, Hermen. pe24 seqe 



soo VD WILLIGEN) oven De’ 

eene uitnemende wijze, meer uitvoerig is aange 
toond door den Hoogleeraar. van Hengel (yv). 
Wij kunnen uit de karakters en denkwijze der 
Evangelisten ook reden geven van verscheidene. 
kleinere bijzonderheden, in welke zij verschil= 
fen bij het verhalen der gesprekken en voorvale 

en, welke in hunne berigten geboekt staan, 

Ook daarvan vindt men meer ‘dan eene merke 
waardige proeve gegeven door den zoo even 
genoemden Hoogleeraar (w)- De’ volgende 
kan ik mij niet weêrhouden hier af te schrijven 

Zij is ontleend van °s Heilands zalving te Berg 
haniën (2x). 

ss Mattheus en Markus berigten ons-alleen- de 
2 verschijning van eene vrouw, welke den 
3, Meester deze eer aandoet, en laten ons in 
„ het onzekere hoe zij er kwam; Joännes zegt 
9s ONS, dat zulks in het huis geschiedde, waar 

‚ Lazarus aanzat en Martha diende; Mattheus 
en Markus reppen geen woord van hare drijf 

veder ; zoo wij geen ander Evangelie bezaten , 

zouden wij moeten denken: „het zal teedere. 

liefde voor den besten Heer geweest zijn”! 

maar Joännes geeft ons een ander denkbeeld, 

» Hij 

Cv) Ll. ble 42 volgg. en bl, 62 id 

Cw) Il, bl.7zo volgg. 
(Cx) Zie bl, 73 volg. 
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„Hij doet ons het gevoel van, dankbaarheid in 
3 Maria opmerken. De Meester had haar’ der 
ss dierbaarsten broeder teruggeschonken, en nú 

ss was de zalf, die zij van zijne begrafenis bee 

s waard had , tot deszelfs verëering niet te kos- 

„telijk. Bij Markus nemen sommige, bij 
s Mattheus de leerlingen haar gedrag, kwalijk , 
s uit bezorgheid voor de armen. 

‚ss Bij Joännes is het alleen Judas, die haar 

» uit den grond van een gierig, diefachtig hart 

ss berispt. Men ziet derhalve, hoe getrouw 

4 ook alle drie de Evangelisten bij de waarheid 

»» gebleven zijn, evenwel de zaken van vere 

ss schillende zijden zijn voorgesteld; en zulks 
s‚ kan alleen dan verklaard worden , wanneer 

s, wij op de schrijvers zelve letten, Mattheus 
s en Markus blijken „ door hunne stilzwijgend 
„ heid van Maria in hun geheel Evangelie, 
„ geen zonderling belang in haar te hebben 
» kunnen stellen, „Hunne eenvoudigheid deed 
‚‚ hen enkel verhalen, het geen er was voorge= 
ss vallen , en het geen ook de leerlingen , waare 

s lijk in hunne onnoozelheid, den bedriegelije 
» „ken verrader hadden magezegd. Alleen schijnt 
ss Zich Markus geschaamd te hebben het woord 
» leerlingente gebruiken ; mogelijk was Petrus 
s de hevigste na Judas geweest. Joännes inte- 

» gendeel voelde zich door zijne „ waarschijnlijk 

naaun- 
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5» naauwe, betrekking op de familie van Bes 

3, thanië tot het verhaal gedrongen, wie der 

s Zaligmaker gezalfd, waarom zij dat gedaart 

s, had. En gelijk zijn menschkundig oog hem 
s hier bijstand bood, zoo deed het hem op de 
s Eerste bron, waaruit de berisping van Man 
4 ria voortvloeide, opmerkzaam maken * 

Eene derde oorzaak van het miele 
verschil der Evangelisten in hunne verhalen 
kunnen wij vinden in de verschillende ordes 

welke zij in dezelve volgen. Zonder al te breeds 
voerig te worden, kan ik mij hief niet inlaten 
in eene opgave en beoordeeling van de uitëene 
loopende gevoelens der geleerden over de orde 
door de onderscheidene Evangelisten in hunne 
verhalen gevolgd (9), gelijk dit ook minder 
hier te pas komt. Alleen wil ik hier doen op= 
merken , dat wij, uit het volgen van een verschile 

lende orde door de Evangelisten, zeer natuur 
lijk en gemakkelijk kunnen verklaren; dat zij 4 

soms althans ; schijnen niet Overëen te stemmer 
jn de bepaling van den tijd en de plaats van eenig 
gevoerd gesprek, of eenige gebeurde zaak, 

Op 

(Cy) Men zie deârover van Hengel 1, Te, ble63 volgg.4 

Morus, Defensio narrationum N.T., Dissert. Theoh. 

et Philol. vol. Ie Pp. 25. et Hermeneut, vol. 2. Pe 31 seqd 

en vooral van Willes, in zijne Proeve eener overëen- 

stemming der Evange leste bl, do volgge 
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„Op alle deze oorzaken nu van het verschil 

én de verhalen der Evangelisten, in het gebruik 

van woorden en zegswijzen; de bepaling, of 

schijnbare bepating van tijd en plaats, behoo.- 

fen wij te letten, en derzelver invloed op dae 

verschil, zoo veel mogelijk na te gaan, zul= 

ten wij hetzelve omzigtig, en op eene wijze, 

overëenkomstig het erkend gezag der Evanges 

listen, beoordeelen, 

Ik erkenne wel, dat het moeijelijk , zoo niet 

Önmogelijk is, met zekerheid telkens in de 

bijzondere gevallen aan te wijzen, welke oor- 

zaak bepaaldelijk aanleiding hebbe gegeven tot 

het bestaand verschil, en welken invloed zij daars 

op hebbe geoefend. Doch niet minder zeker 
is het, dat men dienaangaande niet zelden ge- 

fukkige en zeer waarschijnlijke gissingen kat 
maken: en; waar dit mogelijk is, moet men 

het buiten twijfel billijker achten aan zulke gis 
singen gehoor te geven; dan het verschil der 
Evangelisten terstond toe te schrijven aan tegen= 
strijdigheid, of , om hetzelve, op eene of an 

dere wijze laag te vallen op de Evangelisten err 
ep de geloofwaardigheid hunner berigten. 

Ter juiste en billijke beoordeeling van het bee 

doelde verschil tsschen de Evangeliesche ver- 
halen, behoort men in de zevende plaats zich 
tot eenen regel te stellen, dat men, de vruchte= 

looze poging om cene doorloopende, in alles 
naauw- 
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naauwkeurige en volkomene Harmonie der Evarte 
geliën daar te stellen; opgevende, bij de bijs 
zondere; gelijke verhalen, den eenen uit de ane 
deren aanvulle, zonder den eenen doorgaans, 

ten koste van de anderen, te volgen of te vere 
heffen. ET 4 

Ik achte het, met de beroemdste mannen in 
het vak der Bijbelsche uitlegkunde (2), niet 
mogelijk te zijn, dat men eene geheel naauw= 
keurige en voldoende Harmonie der vier Evan- 
geliën vervaardige, zoo dat men uit dezelve 
zamenstelle eene geheele, in alle hare deelen 

juist geördende en geregeld afloopende levens 
geschiedenis van onzen Heer. De veelvuldige 
vergeefsche pogingen van een aantal vroegere 
en latere geleerden, tot het vervaardigen van 
zulk eene Harmonie aangewend, hebben dan 
ook genoeg doen blijken, dart dit inderdaad niet 
mogelijk is, 

‚ Trouwens [de Evangelisten hebben, gelijk 

boven reeds is aangemerkt (4), ook niet ten 
doel gehad, ons eene volledige levensgeschie- 
denis van onzen Heer, of slechts de bouwstofe 

fen daartoe te leveren; en om hunne berigten — 
zoo 

Cz) Cf. Ernesti, Interp. N.T. p.l. 5 Il. C. 6, 
$.re, et ibi citatus Pfafius, Morus Hermen, vol, 3e 

pe 34 seqg. î 
Ca) Zie boven bl, 115 volge 
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Yoo veel mogelijk tot een geheel te ordenen, 
naar den tijd en de plaats vän het gebeurde ehzs 
moet mèn natuurlijk zijn toevlugt denten tot 
een groot aantal van gissingen en veronderstele 
lingen, welke aan zeer verschillende beoordee= 
lingen onderhevig zijn. 
Niet alleen acht ik het önmhogelijk eene ge- 

heel voldoende en volledige Harmonie der vier 
Evangeliën te vervaardigen, maar ik meen zelfs, 
dat de pogingen, door de onderscheidene Hare 
monie-schrijvers daaftoe aangewend , meer scha= 

de dan voordeel hebben toegebragt äan eene 
juiste én billijke beoordeeling van het verschil , 
hetwelk er bestaat tusschen de verhalen der on- 
derscheidene Evangelisten. Ja het schijnt mij 
zelfs, datalle pogingen, welke men aanwendt „ 
om hunne verhalen zoo in alles overëen te 
brengen en tot een geheelte vormen; dat al 
les in dezelve juist zamenstemte „ ei er eêne wel- 

geordende levensgeschiedenis van onzen Heer 
uit ontstaat ; zeer ligt ( zoo niet onvermijdelijk 
aanleiding rmoeten geven tot ongepaste en met 
het erkend gezag der Evangelisten strijdige bee 
oordeelingen van dit verschil. 

Ik twijfel er, trouwens; fiet aan, of men 

zou er niet zoo ligt toe gekomen zijn, om de 
Evangelisten minder billijk , dan andere geschiet. 
schrijvers, te beoordeelen, en juist hun de ge- 
loofwaardigheid te ontzeggen om een gering 

ver- 
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verschil in woorden; zegswijzen ; bepaling vart 
tijd en plaats enz. , zoo niet de Harmonie-schrijs 
vers zelve daartoe aanleiding hadden gegeven, 
door hunnen te ver gedrevenen ijver; om allen 
schijn van tegenstrijdigheid uit de Evangeliesche 
verhalen weg tenemen, en de weinig gepasteen 

onoordeelkundige middelen, daartoe door hen 
aangewend, benevens hunne; daarbij aan den 

dag gelegde overdrevene begrippen van de hoo= 
gere leiding van den Goddelijken Geest, doot 
de Evangelisten „ als heilige schrijvers, genotens 

_ En hoe men het ook moge aanleggen, out 
eenedoorloopende, volledige Harmönie det vier 

Evangeliën te vervaardigen, het schijnt mij 
buiten twijfel , dat men dit niet zal kunnen doen, 

zonder een aamtal veronderstellingen en vele 
gissingen te baatte nemen, Men zal steeds ge= 
vaar loopem van tot velerlei gedrongene ver= 
klaringen en onwaarschijnlijke overëenbrengine 
gen van het geen schijnt te strijden, te vervals- 

len , veel zal men , bij dat al, steeds in het ore 

zekere moeten latex, Men zal intusschen door 

zijne pogingen, ten minste den schijn aannemen, 
als of men het noodig acht, dat men alles 

naauwkeurig overëenbrenge, juist-doe sluiten» 
en tot een welgeordend geheel behoorlijk aar 
elkander schakele, En zoo kan het niet mis- 
sen „ of men moetder goede zaak, die men zoeke 
te bevorderen , eene juiste en met het erkend 

ge: 
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gezag der, Evangelisten overëenkomende beoors 
deeling van het verschil in hunne verhalens 

ffieer schade dan voordeel aanbrengen (5) 
‚Ik acht het daarom beter; dat men de vere 

geefsche pogingen tot het zamenstellen eener 

volledige Harmonie der vier Evangeliën stake, 
„Men vergenoege zich met elk der Evange- 

Ji 

(4) Ik keur hiermede niet af het vervaardigen 
Van zulke en dergelijke Harmoniesche tafelen der E vane 
geliesche geschiedenissen, als bij van Vloten, Mit 
chaëlis en Priestley , in hunne meermalen aangehaalde 
werken, gevonden worden, welke zeer geschikt zijn, 
om ons een algemeen overzigt over de levensgeschie- 

denis van Jezus, naar de vier Evangeliën, te geven, 

en ons in staat te stellen, om de gelijke verhalen, 

welke wij in dezelve aantreffen, met elkander te ver- 

gelijken. Ik keure ook niet af alle pogingen, om de 

gebeurtenissen uit het leven van Jezus in zekere volg* 

orde te schikken; hoedanig eene onder andere is de 

Proeve eener overeenstenrming der Evang., door van 
Willes gegeven. Ik erken veelëer met dezen geleer= 

den schrijver ( z.st. bl.r.) dat zulke pogingen hare 
nüttigheid kunnen hebben, 

Ik bedoel alleen zulke Haármoniën, waardoor mei 

de levensgeschiedenis van onzen Heer uit de vier 

Evangeliën tot een volkomen zamenhangend geheel 

wil zamenstellen , alles juist overêenbrengen , allen: 

schijn van strijdigheid wegnemen, elk verschil veref- 

fenen enz, hoedanige de meeste audere Harmoniën zijn. 

Van Willes erkend dan ook zelf (1, le p.3-)» dat hij 

zulk eene aanëenschakeling van ’s Heilands leven en das 
den onmogelijk acht, 

P 3 
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Hiën, als een afzonderlijk geschrift, op zieke 
zelve te lezen, de gelijke verhalen „die men in 
dezelve aantreft met elkander te vergelijken en 
úit elkander aan te vullen „ zóó , dat alles „wat 

elke Evangelist in het bijzonder vernaenes in het 

verhaal worde opgenomen (Cc). 
Doorgaans kan dit niet zeer moeijelijk val= 

len, wanneer men slechts zorgt, dat men zich 
aan den eenen kant door den schijn van gelijke 
heid niet laat medeslepen, om gelijkschijnende 
voor gelijke gebeurtenissen te houden en aan 
den anderen kant; dat men , om een, gering 
verschil in de verhalen, ons-door «de-Evange- 
listen van een en hetzelfde woorval-gegeven, 

niet twee of drie onderscheidene gebeurtenissen 

make. Zulk eene zamenstelling der Ewange- 
Yiesche verhalen is ook ten volle voldoende, 
want zij kan ons alles doer kennen “war “de 

“Evangelisten. ons van het leven van húnrïén 
Meester geboekt hebben, en het is zeker vol- 
doende tot het oogmerk, waartoe zij geschre= 

wen hebben, wanneer wij er zoo veel van ‘wes 

gen. Moesten wij trouwens meer weten van het 

“_Ce) Cf Morus, Hermeneut, vol.9, p. 34» 38, Veel 
dienst zal men hierbij kunnen hebben van Griesbach, 

“Synopsis Evangg. Matth, , Marc. et Lucae, Altijd: vêre 

dient hierbij vooral eok nog te worden vp 
Calyyns Harmonia trium Euangge 
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geen met Jezus op deze aarde gebeurd is, of 
moesten “wij dat weten op eene juist geordende 

wijze, @n naauwkeurig als een geheel beschree 
ven, de. Evangelisten zouden zeker meerdere 
en anders geschikte berigten hebben geleverd, 
Te minder kunnen wij daaraan twijfelen , naar 
mate wij ons meer overtuigd houden, dat zij bij 
hun schrijven door hoegeren Geest zijn be= 
stuurd, die hunne berigten niet alleen ten dienste 

der toen levende. menschen, maar ook van. al- 

le de volgende geslachten, heeft doen zamen» 

stellen. 
„Eindelijk ‚het geen hier vooral in aanmer« 

king komt,-zulk eene wijze van behandelen en 

wergelijken der „Evangeliën is zeer geschikt , 
om ons het verschil tusschen derzelver gelijke 

„verhalen juist „ en overëenkomstig het erkend. gee 
zag van de schrijveren „ te doen beoordeelen. 

„Een aantal zeer belemmerende. moeijelijkheden 
toch; die de vervaardiging van eene geheele Har- 

„monie- der Evangeliesche. verhalen drukken , 
zullen.wij ontwijken 3 ligt zullen wij bespeuren, 

„dar het bestaande verschil niet groot is, en door- 

gaans op eene gemakkelijke wijze zóó kan wore 

den vereffend , dat alle schijn van tegenstrijdig» 
heid verdwijnt; minder zullen wij. gevaar loo- 
pen van tot gewaagde gissingen en gedrongene 

‚ ayerëenbrengingen te vervallen, en’ slechts , bij 
de bijzondere, blijkbaar gelijke, gebeurtenis- 

P3 sen 
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isen , den eenen Evangelist uit den anderen aans 

“vullende, zullen wij doorgaans bevinden , dat 
de onderscheidene trekken en verschiliende bij= 
‘zonderheden van welke zij zich bedienen, 

zich zeer wel laten zamenstellen tot één ge= 
“heel, hetwelk ons met den ganschen toedragt 
«van het gebeurde bekend maakt. 

Alleen wachte men zich, bij dit vergelijken 
“van de verhalen van gelijke gebeurtenissen , dat 
men den eenen Evangelist niet-doorgaans en ten 

“koste der anderen verheffe en volge, wat de be- 

paling van den tijd en de plaats van hec gebeur- 
de, gebruikte woorden en zegswijzen , en ande- 
re diergelijke bijzonderheden betreft (d\. Niet 
‚alleen trouwens is dit schadelijk aan de ach- 

“ting, welke men allen den Evangelisten ge- 
“lijkelijk verschuldigd is, maar ook ontbreekt 
‚het aan genoegzame redenen voor zulk eene 

handelwijze , daar men niet altijd ‘bij denzelf= 
den Evangelist de meest duidelijke en bepaal- 

de opgaven en aanwijzingen vindt, maar nu 
eens bij dezen, dan eens bij genen. Bij wien 

men 

(4) Bekend is het, dat men, bij het vervaardigen 

van Harmoniën, zich dikwijls maar al te zeer bij eenen 

der Evangelisten heeft bepaald, en dien zoo ten gronde 

_slage gelegd, dat men naar hem de berigten der ovee 

rigen geheel zocht te schikken, Verg. Mforus, Mermene 

vol 2, p. 37 SCJ» 
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men die dan ook moge aantreffen, men legge 
het geen men meer duidelijk en bepaald bij 
hem vindt ten grondslage, en volge hem daarin 
onpartijdig bij de voorstelling van het gebeur- 
de (€). 

„ Een achtste en laatste regel, welken men; 

tot eene juiste en onpartijdige beoordeeling van 
het bedoelde verschil tusschen de verhalen der 
Evangelisten, heeft te volgen, is deze: men 
wachte zich aan den eenen kant, dat men zich 

geene te hooge,en, aan den anderen kant, dar 
men zich geene te geringe voorstellingen make 

san de Evangelisten, als geschiedschrijvers, 
Uit eene vooropgevatte meening heeft men 

gich schier van alle de heilige schriften des 

Ouden en Nieuwen Verbonds, in een of ander 

„opzigt, te hooggestemde denkbeelden gevormd 
en overdreven lof aan dezeive toegezwaaid, Men 
‘heeft gemeend, dat de hoogere leiding , door 
derzelver schrijvers genoten, niet alleen hunne 
geschriften, in zoo verre in dezelve de Godde= 

lijke openbaringen aan het menschdom vervat 

zijn, onfeilbaar moet hebben gemaakt, maar 
ook tot schatkameren van alle menschelijke we- 

“tenschap , en modellen van dichterlijke en andes 
re volkomenheid, 

Ge: 

Ce) CÉ£. Ersesti, Instit,interpr. pT. s. Ue Ca OaSe Ile 

P 4 
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„Gelijk vroegere. en latere bewonderaars van 
Homerus hebben gemeend, dezen: Vader der 

Dichtkunst nier genoeg. te kunnen verheffen, 
tenzij men. zijne gedichten roemde, als bevat= 

tende alle menschelijke en Goddelijke weten. 
schap, en opleverende een geheel onberispelijk 

model van alle mogelijke schoonheden en vol+ 
komenheid (f), zoo hebben ‚ook vroegere en 

latere haogachters van. den Bijbel gemeend som-= 
mige van deszelfs schrijvers, bij voorbeeld Ma. 

zesen Salomo, te moeten beschouwen en aan- 
prijzen als de grootste wijsgeeren,en natuurkune 
digen „die ons in hunne schriften-de treffelijkste 
‚en verwonderlijkste proeven. van, hunne ‚kennis 
aan alle latere ontdekkingen van. Wijsgeerte-en 
Natuurkunde, hebben achtergelaten. … 

‚ De dichtkundige werken der H, Schrift heeft 

“men niet alleen den verschuldigden, en door 
Lowth, Herder en anderen mer zooveel regt aan 

“hén gegeven, lof toegezwaaid, maar ook ges 
meend ver boven alle andere dichterlijke voorts 
brengsels van vroegeren en lateren tijd te mog- 

„ten verheffen , dezelve van alle dichterlijke-on- 

volkomenheden te moeten vrijpleiten „en hen als 

on= 

Nt, fI-Cf. Harles , Introd, in hist, linge Gr. tom, L 

‚p: 162 seqq. Zie ook Wuntinghe , Gesch, der Mensch. 

deel V. bl, 1vsevi, en. de daar aangehaalde schrijvers, 
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sonberispelijke voorbeelden van alle dichterlijke 
svolkomenheid te moeten roemen. Ja men heeft 

„de woortreffelijkheid der Bijbelsche dichteren 

als een voldingend bewijs willen doen gelden 
van den varend ORTE hunner pril 

«ten Cg 

is in plaats van hierdoor der goede zaak 
des Bijbels eenen wezenlijken dienst te doen, 

heeft men aan dezelve veelëer schade toegebragt. 
Men heeft dezelve „trouwens, hierdoor bij velen 
werdacht gemaakt; velerlei bedenkingen en te- 
“genwerpingen tegende H, Schriften veroorzaakt; 
zich genoodzaakt gezien, om tot gedrongene 

“en vergezochte redeneringen ter verdediging van 
dezelve den toevlugt te nemen ; de vit- en spor- 
zucht van het angelaof opgewekt enz, 

Gelijken weitere nu doet men aan de H. 
Schrij- 

Cg) Cf. Michadlis in Praef, ad Lowthii librum de 
sacra poësi Hebr. p. XII seg. Zoo men intusschen dit 
bewijs niet te ver drijve, zoo dat men, gelijk Michgë- 

dis schrijft: „ ex verborum elegantja, poëticaque di- 
„ Vinicate dictionis propriam er veram divinitatem lite. 

ris sacris, ut Corgno olim suo ex inimitabili poës 

„ matis pulcritudine Muhamedes, asserere audeat”, 
maar hetzelve voere, gelijk dit geschied is door $. Fe 
JF. Rau, in zijne schoone Oratie: De pPoëseos Hebr. 

prae Arahum poësi praest,, tam verit,, quam divinae 

“majest. relig. in V. Codice S. traditae argumento , acht 

ik hetzelve der opmerking overwaardig. 

P 5 



Schriften, wanneer men de Evangelisten meene 
te moeten voorstellen en roemen. als geschied» 

schrijvers, welke men niet alleen mag gelijke 
stellen aan, maar die zelfs verdienen” verheven 

te worden boven de meestgeroemde geschiede 

schrijvers der Oudheid, en wier schriften kun- 

nen worden aangeprezen als-modellen voor al- 
Je geschiedschrijvers, ) 

Bij eene onpartijdige beoordeeling en verge- 
lijking toch van de Evangeliën met de schrif 
ten van vroegere en latere, met regt beroem= 
‘de mannen in het vak der geschiedenis, kan het 
niet missen, of het moet blijken „dat deze zoo 

‘hooggestemde lof overdreven iss Naruurlijk 
moet men zich hierdoor opgewekt gevoelen, 

om het-minder volkomene in de Evangeliesche 
schriften naauwkeurig op te sporen-en- minder 
gunstig te beoordeelen, En ‚ (het geen hier 

yooral in aanmerking verdient te worden genae 

men) in plaats van voor te komen of weg te 
nemen ongepaste, en met het erkend gezag 

der Evangelisten strijdige, beoordelingen van 
het tusschen hunne verhalen bestaande verschil, 

lokt men veelëer zulke onbillijke beoordeelin= 
hen uit, terwijl men zich in de noodzaak brengt, 
om allerlei ongeschikte wapenen aan te grijpen 
ter verdediging van den te onregt aan de Evans 
gelisten gegeven roem. 

Aan den anderen kant hecft het gok niet onte 

bro» 



brokenvaan zulken, welke zich „uit vooroordeel 

zegen de heilige schrijveren, al te geringe denke 
beelden van hunne schriften vormden, en zich 

veroorloofden op eene verachtelijke wijze van 
dezelve te denken en te spreken, Dar heeft 

smen zich inzonderheid ook omtrent de Evange- 

disten, als geschiedschrijvers beschouwd, ver- 

oorloofd (A). De schrijvers der Evangeliën 
kennende als ongeleerde, mingeoefende men- 

schen, achtte men hen ook buiten staat, om 

“op eene behoorlijke wijze, eene geschiedenis te 
beschrijven „ of zelfs welgeschrevene levens= 
‘berigten van hunnen Meester mede te deelen, 
Eene oppervlakkige en bevooröordeelde lezing 

van ‘hunne schriften versterkte dit ongunstig ge- 

voelen. Nog worden er maar al te veel ge- 

“vonden, welke in dit ongunstig gevoelen om- 
serene de Evangelisten deelen, en hetzelve ook 

in geschrifte zoeken te verbreiden, | 

Van zelf spreekt het intusschen, dat men er 

zich voor te wachten hebbe, om zoo laag van 
de Evangelisten te denken, wil men anders 
het verschil, hetwelk er tusschen hunne verha. 

den plaats heeft , niet toeschrijven aan onkunde, 

Dâe 

_ (4) Men treft hiervan niet alleen vele voorbeelden 
gan in de schriften der Deïsten , maar ook bij Evanson, 
en vele nieuwere Duitsche, zoogenaamde , Godgee 

_ leerden, 
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nalatigheid, onbedrevenheid,en andere derge: 
lijke oorzaken, en zoo hetzelve beoordeelen ap 
eene ongepaste en met hun erkend gezag. ri 
ge wijze. ris 
„En inderdaad er bestaat dan. pin ree 
pg om zulke lage gedachten van de Evange- 

listen en de door hen geboekte levensberigten 
van J. C. te koesteren. Want schoon het waar 

moge zijn, dat zij, als geschiedschrijvers, niet 

te vergelijken zijn met vele vroegere en latere 
in het vak der geschiedenis uitmuntende, man- 
nen, is het, aan den anderen ‚kant, niet min: 
der waar, dat het den verhalen,der Evangelise 
ten in geenen deele ontbreekt, /aan de. nood: 
zakelijke vereischten, om ons,-op eene be- 
hoorlijke wijze, met het gebeurde bekend te 
maken, Ja, bij een naauwkeurig en onpartijdig 
enderzoek der Evangeliesche schriften, ontdekt 
men, ook wat de wijze van verhalen, betreft, 
zoo veel schoons en voortreffelijks, dat men 
er-zich niet genoeg over verwonderen kan, dar 
zulke ongeleerde en minder geoefende menschen, 
als derzelver schrijvers waren, op zulk eene 
voortreffelijke wijze hebben kunnen -schrijs 
ven. (í). 

Men 

T#) Ik kan dit hier niet in het préede betoogen: Ik 
Zoude daartoe eene afzonderlijke Verhandeling moeten 
schrijven, Ik verwijze daarom tot de uitmuntende 

Vere 
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‘Men wachte zich dus voor zulke vooropgee 
vatte meeningen „, welke ons, of te hooge; ofte 
lage gedachten van de Evangelisten; als gee 
schiedschrijvers, kunnen inboezemen ; eatrachee 
„hen uit hunne schriften zelve regt te leeren ken. 

gen, ook in hunne bekwaamheid om te boek 
te stellen wat zij van de woorden en lotgeval- 

len van hurmen Meester voor de vergetelheid 
hebben willen bewaren. Dan eerst zal meu 
in staat zijn, om bij zichzelver en anderen weg= 
te nemen en voor te komen ongepaste en met 
der Evangelisten erkend gezag strijdige beoor= 
deelingen van het in deze Verhandeling sid 
de verschil in hunne verhalen. 
Men zal dan, trouwens, van att rine 

zijn, om het bestaan van dit verschil te erkene 
nen, en bij hetzelve te laten gelden alles, wat 
het gelden kan, zonder op eene ongepaste wije. 
ze hetzelve te willen wegredeneren of vereffez 
hén, en tevens zal men zich gaarne genegen 

betoonen, om dit verschil zoo billijk te beoor= 
deëlen, dat der Evangelisten gezag er niets bij 

‚ lide, maar edet Ik meer door worde be- 
vestigd. mad 

Hier 

Verhandeling van Morws, Defensio narrationum N. Ta 
te vinden in zijne Dissert, Theol, et Phil vol. Ll, p+r 
seqge Men zie ook B. R‚ de Geer, Handleid, tot het 
welen vruchtb, lezen van den Bijbel, bl, 36 voigge 
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Hier meen ik een einde aan deze Verhandeling 
te mogen maken, daar dezelve reeds breed 

noeg ‚misschien wel reeds te breed , is steen 

pen, en ik bij de opgegevene regelen van ome 

zigtigheid, bij het beoordeelen van het ver — 

schil in de Evangeliesche pags geene ans 
dere te voegen heb. 

Mogt de vrucht van mijnen tijd en atc 
aan het zamenstellen van deze Verhandeling be= > 
steed , zijn vermeerdering van achting en eer» 
bied voor die H. Schriften, welke de levens= 

geschiedenis bevatten van Hem, die ons van 
God geworden is wijsheid, regtvaardigheid 4 
heiligmaking en verlossing, en in wiens ken- 
nisse, gelijk in de kennisse Gods, het eeuwig 
leven is. 

God gebiede daartoe over mijne pogingeë 
zijnen zegen ! 

SrmBoLUM: 

Wij zijn geene kunstiglijk verdichte 
Fabelen nagevolgd, PETRUS, 
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VERHANDELING 

óver 

HETGEEN DE BRIEVEN VAN PAULUS AAN 

DE KORINTHERS, BETREFFENDE Dg 

CHRISTELIJKE GELOOFS- EN ZEDES 

LEER, OPLEVEREN. 

INLEIDING. 

S. Te 

Voormalige gesteldhieid van Korinthe; 

M ertewaardig was te allen tijde de stad Ko= 
tinthe. Reeds lang had zij, door hare gunstí- 

ge ligging, door den koophandel en de beoe- 
fening van Künsrer én wetenschappen, eene 

danzienlijke ptaats onder de Grieksche steden 

bekleed, toen zij; ongeveer anderhalve eeuw 

vóór de geboorte van Christus, door den Ro 
meinschen veldheer Mumsmius, tot den grond 
toe geslecht werd Eene eeuw daarna door 
Julius Caesar herbouwd, en met eene Ros 

Â mein- 
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meinsche volkplanting voorzien, begon Kos 
rinthe al spoedig uit hare asch te herrijzen, 
En toen eenmaal onderscheidene Romeinsche 
Keizers tot vergrooting en bloei der stad had= 
den ‘medegewerkt, had dezelve weldra haren 
vorigen luister herkregen. Met den koophane 
del zag men aldaar op nieuw kunsten en we-= 

tenschappen herleven. Inzonderheid waren het 
de wijsbegeerte en welsprekendheid, zoo gee 

liefkoosd bij de Grieken, welke ook te Ko- 

rinche in de scholen der Sophisten werden bee 
oefend, en eene gestadige zucht tot reder wise 

ten verwekten. Bij dit een en ander was deze 
stad beroemd door de Ísthmische spelen, jaar- 

lijks in hare nabijheid gehouden, en door ons 

telbare vreemdelingen bezocht, terwijl ook de’ 

Romeinsche landvoogd, aangesteld over het 

landschap Achaje, te Korinthe zijne hof hous 
ding hield, en alzoo den luister der stad ver- 
grootte, 

… Intusschen was Korinthe, door de voordees 

len van den koophandel en den toevloed van 

vreemdelingen, niet slechts de zetel van wel« 

vaart en beschaving, maar ook van weelde ent 
_ losbandigheid geworden. De Grieksche hoog- 
“ moed, eigen aan deszelfs bewoners, het mise 
bruik van hunne schatten, de openbare vere 

_ maken, die onder hen heerschten, de Isthmie 
sche spelen, bij. welke duizende offers aan den 

wel 
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wellust werden gebragt, — dit alles werkte 
zamen tot bederf der Zeden, 

Ss a 

Stichting der Christelijke gemeente te 
Korinthe. 

Zoodanig was de gesteldheid vari Korinthe, 
foen de Apostel Paulus aldaar verscheen; om 
ook in die stad eene gemeente van Christus te 
stichten. Daar dezelve eene plaats was, were 

waarts Joden en Heidenen van alle kanten za= 
menvloeiden , en van waar zich dus het Euar- 

gelis allerwege kon verspfeiden , was zij hiere 

toe bijzonder geschiktz zoodat Paulus het ef 
vooral op gezet had, om aldaar eenen gerui- 

„men tjd te vertoeven , en ook naderhand alles 
aanwendde, tot bevestiging der Korinthische 
gemeente. Anderhalf jaar besteedde. hijs ont 
de Korinthers tot her geloof te bewegen. Een 

en andermaal in zijne pogingen te leur gesteld 
door de tegenkantingen der Joden, verliet hij 
hen met verontwaardiging , en predikte he 
Euangelie aan de Heidenen Hierin slaagde hij 
beter, zoodat velen van de Korinthers geloofs 
den en gedoopt werden. Door Goddelijke be- 
Toften gesterkt, ging nu de Apostel blijmoedig 

“voort met zijne prediking, en zag, vóór zijn 

A 2 ver- 
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vertrek van Korinthe, een groot gedeelte vant 
deszelfs bewoners van dwaling en zonde terug* 
gekeerd en toegewijd aan den dienst des Ver- 
lossers (1). En hoezeer ook de Joden hem 
als eenen oproermaker ín verdenking zochten 

te brengen, naar Gods belofte vermogt geene 

menschelijke magt, hem te benadeelen, of in 

zijne Euangelieprediking te stuiten. Men vinde 

dit een en ander Hand. XVIII beschreven, 

$. 3 

Werdeeldheden in de Korintische gemeentes 

Toen Paulus de Korinthische gemeente had 

gesticht en gevestigd, verliet hij Korinthe, 
predikte elders het Euangelie, en kwam toen 
terug te Efese, waar hij drie jaren lang, onder 

veel tegenkanting, ook eene Christelijke ge. 

meente ank Hand. XVIIl en XIX en 

H. XX: 31. 
In dien tusschentijd hadden de zaken te Ko- 

rinthe eene geheel verkeerde rigting genomen. 
| Een 

C1) 1 Kor. VI: to, rr, Deze nieuwe Korin:hische 

gemeente schijnt minder uit aanzienlijken, grooten. 

deels uit menschen van den geringen stand bestaan te 

hebben, 1 Kor. F: 26. verg. Hoofdst, XI: 22. Overie 

gens was dezelve uit Joden en Heidenen, dienstbaren 

en vrijen zamengesteld, Zie 1 Kor, XII; 13. 
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Een Alexandrijnsche, geleerde welsprekende 

Jood, Apollos geheeten, te Efese gedurende 

eenigen tijd door Aquila en Priscilla, Paulus 

“medegenooten, in de Christelijke leer onder- 

wezen, was van daar als Christenleeraar naar 

Achaje gegaan, en had in dat gewest door zij- 

ne geleerde schriftverklaring veel toegebragt 

tot bevestiging van het Christendom, Hand. 

XVIII: o4—28 verg. 1 Kor. Ili: 6. Nee 
vens bem waren ook andere leeraars te Korin- 

the aangekomen. Doch het duurde niet lang, 

of er ontstonden verdeeldheden, welke den na- 

deeligsten invloed verkregen op de eensgezind- 

heid der Korinthische gemeente. Er schijnen 

al spoedig twee hoofdpartijen te zijn opgeko-= 

men (2). De eerste, meestal uit Heidensche 

Chris- 

(2) De neiging tot zulke partijen laat zich gereede- 
lijk verklaren uit den aard en invloed der Grieksche 

wijsbegeerte , welke te Korinthe heerschte. Daar de 

Grieksche wijsgeeren gewoon waren, over verschile 

lende onderwerpen op eene onderscheidene wijze te 

redetwisten, en alzoo eene verschillende leerwijze te 

volgen, benoemden de Grieken zich doorgaans naar 
dezen of genen wijsgeer , ofschoon zij voor het overige 

in levenswijze en godsdienst verbonden bleven. Geen 

wonder derhalve , dat vele Korinthers het Christen= 

dom hielden voor eene wijsgeerige sekte, even als die 

van Athene, Hand, XVII: 18, of ten minste de studie 

der wijsbegeerte en den sektengeest in betrekking 

ik met het Christendom, Zoodat Christenleeraars, 

DN 3 die 
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Christenen bestaande, was benoemd naar Pau- 

lus en Apollos, welke met elkander bevriend 
waren, en in de hoofdzaken der prediking 
overeenstemden (3), doch in hunne leerwijze 
verschilden, Van deze hoofdpartij beroemden 

zich sommigen in Paulus als hunnen leeraar ; 
anderen vonden meer behagen in de leerwijze 

van Apollos, wiens geleerde schriftverklaring 
en welsprekendheid hun beter dan de eenyou- 

dige leerwijze van den Apostel beviel. De 

andere hoofdpartij, naar Cephas (Petrus) en 
paar Christus genoemd, bestond, zoo het 
schijnt, uit Joodsche Christenen. Niet zon- 

der reden denkt Berzholdt (4), dat een ge- 

deelte van deze partij zich genoemd heeft naar 

leerlingen van den Apostel Petrus, die te Ko- 
rinthe waren aangekomen (5). Het andere 

ge 

dje eene onderscheidene leerwijze volgden, zonder 
veel moeite partijen konden verwekken in de Korins 

thische gemeente, 
C3) 1 Kor. III: 49, verg, 1 Kor. XVI: 12. 
C4) Historisch Kritische Einleitung in die Schriften 

des A, und N.T. Th. IV. 6. 719, 
C5) Aangaande de vraag, of Petrus zelf te Korinthe 

het Evangelie verkondigd hebbe, kan niets met zeker= 

heid worden beslist; de gevoelens deswegers zijn zeer 
onderscheiden, Men zie onder anderen Greve, Voor= 

berigt voor den eersten brief aan de Korinthers , bl. 6, * 

Starr „ Notitiae historicae Epistolarum Pauli ad Cos 
rinthios interpretationi servientes, in Opusc. Academ, 

Tub, 1797. Vol. IL $, 5, 
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gedeelte schijnt den naam van Christus te heb« 

ben gedragen, naar aanverwanten van Chriss 

tus (6), van welke Paulus uitdrukkelijk spreekt, 

Kor IX: 5 (7). Beide deze hoofdpartijen 

wa- 

(6) Dit gevoelen verklaart Bertho/dt nader t. a. ple 
Hij denkt dat er ook leerlingen van de broeders des 

Heeren, Jakobus den jongeren, Judas en Simon, te 

Korinthe hun Joodsch Christendom hebben verbreid, 

en als wederstrevers van Paulus gezag zijn opgetreden; 

en dat sommige Christenen uit de Joden te Korinthe 

deze leeraars gevolgd zijn. Vermits zij zich niet naar 

de drie broeders des Heeren te gelijk konden noe*= 

men, namen zij, naar Zijne gedachte, den naam aan 

van of Xpiaroù , lieden van Christus, omdat zij hunne 

Christelijke belijdenis van deze broeders des Heeren 

afleidden , en alzoo in eene naauwe betrekking schenen 

te staan tot Christus, Zoodanige leerlingen der Apos« 

telen, zegt hij, komen reeds voor Hand, XV, als iĳjvee 

raars voor de onderhouding der Joodsche plegtigheden, 

die de Christenen tot dezelve zochten te verpligten, 

Gal, Il: ra worden zij uitdrukkelijk navolgers van 

Jakobus genoemd. Zij schijnen ook te Korinthe, met 

aanbevelingsbrieyen voorzien (2 Kor. III: 1), eenen 

aanhang te hebben verkregen, en aldaar nog aanwezig 

te zijn geweest toen Paulus zijne twee brieven aan de 
Korinthers schreef, 

(7 ) Zonder genoegzamen grond denkt Ziegler (in 
zijne Theol. Abhandll, Gött. 1804. ater Band. s. 38, in 

de noot) bij de benoeming of Xpsoroö, 1 Kor. I: ie, 

aan zoodanige leeraars, die zich beroemden , het on« 

derwijs van Christus zelven te hebben genoten, en 

dus meenden, dat zij alleen in het bezit waren van 

het ware Christendom, Evenmin kunnen wij hier met 
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waren in denk- en handelwijze merkelijk van 

elkander onderscheiden. De navolgers van Pau= 

lus 

Eichhorn denken aan zoodanige Korinthische Christe= 

nen, die het schriftelijk onderrigt uit Jezus redenen 

volgden, hetwelk reeds toen in zeker. oorspronkelijk 

Euangelie zou aanwezig geweest zijn, Sommigen, ine 

tusschen, twijfelen, of er inderdaad zulke partijen van 

Paulus, Apollos, Petrus en andere Apostelen te Ko- 

rinthe hebben bestaan. Zij beroepen zich op 1 Kor. 

IV: 6, waar Paulus zegt: ruüra mereognudriou eig 

êuuvròv waì 'AmohAd 3 mis, deze dingen heb ik om 

uwen wil, als bij gelijkenis, op mij en-Apollos toegepast. 

Zij meenden hieruit op te maken dat de Apostel, H, 
III: 4—6, zijn’ eigen’ naam en dien van zijnen vrieud 

‘Apollos noemende, slechts in het algemeen heeft wil» 
len te kennen geven, dat er in de gemeente tweedragt 

bestond, Wij voor ons denken, dat Paulus, 1 Kor. 
UI: 4—6, alleen zichzelven en Apollos noemt, om 

Zijne mede. Apostelen te sparen. Hij kon dus, H. IV: 
6, met reden schrijven, dat hij het te voren gezegde 
zediglijk op zichzelven en Apollos, als bij gelijkenis , 

had toegepast, alleen om aan de Korinthers een regt 

denkbeeld der zaak te geven. Uit verschooning had hij 

de Apostelen, welke als hoofden van partijen werden 

beschouwd, niet uitdrukkelijk en bij herhaling willen 

ten toon ies om niet de Korinthers tegen zijne 

mede-Apostelen in te nemen. Dat echter de vier straks 

gemelde partijen werkelijk bestonden , doet hij ons dui- 

delijk genoeg kennen, niet slechts 1 Kor. L: 12, waar 

hij dezelve uitdrukkelijk noemt , maar ook elders in 

deze brieven, Meermalen toch spreekt hij in het meere 

voud van verschillende leeraars, die zich tegen hem 

verzetteden en scheuring hadden verwekt in de Kor 

ginchische gemeente. Ook laat zich dit uit de ede 
che 
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lus en Apollos, meest Christenen uit de Hei- 

denen, beleden het Christendom naar algemee- 

ne grondsrellingen, en hadden de onderhouding 

van alle Joodsche plegtigheden te eenenmale 
verlaten. Zij kenmerkten zich, voor een ge- 

deelte, naar het voorbeeld van Apollos, door 

eene groote gezetheid op geleerdheid en wel- 

sprekendheid (Hand. XVIII: 24 verg. bl. 4, 
5)» zoodat zij eerlang dezelve beschouwden 

als hoofdvereischten tot de regte Euangelie-pre- 

diking (8). Overigens achtte zich deze partij, 

door misverstand van de leer der Christelijke 

vrijheid, welke Paulus had gepredikt, van al- 

le banden ontslagen, en volgde eene ligtzinni- 

ge levenswijze, welke aan Joodsche Christe- 
nen , ja zelfs aan Joden en Heidenen aanstoot 

gaf (9) 
De 

lende leerwijze van Apollos, Petrus en andere leere 

aars, en uit de partijzucht der Korintheren, wel vere 

klaren. Men vergelijke de noot onder bl, 5. 
(8) Tegen hen was het vooral gerigt, wat de Apos- 

tel 1 Kor, 1— III schreef, aangaande de onbestaanbaare 
heid der menschelijke waanwijsheid van Joden en Heie 

denen met eene Gode welbehageliĳjke prediking der 
kruisleer van Christus, 

(9) Zij gaven zich toe aan den wellust, 1 Kor. V, 

VL. Zij verbraken gesloten huwelijken, bijzonder van 

Joden met Heidenen, en dachten voorts over het hus 
welijk en de echtscheiding op eene verkeerde wijze, 

H. VIL, Zonder schroom woonden Zij de afgodsmaal- 

A5 winne Bij 
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De navolgers der zoogenoemde leerlingen 
van Petrus en van Christus , meestal bestaande 

uit Joodsche Christenen, ijverden voor de on 
derhouding der Joodsche plegtigheden, en ver- 

hieven zich trotschelijk op hunne voorregten 

boven hunne mede christenen, terwijl ook aan 
hen bijzonder andere dwalingen en verkeerde 

heden eigen waren (10 ). 

S. 4 

tijden bĳ van hunne Heidensche vrienden, H, VIII, 

Zij verschenen op eene onbetamende wijze in de 

godsdienstige vergaderingeu, H‚, XI, en maakten zich 

aan verschillende andere ongeregeldheden schuldig, die 

tot oneer verstrekten van het Christendom, 

(to) Hunne leeraars, welke in denkwijze en ge- 

zindheden grootendeels schijnen overeengestemd re 

hebben, beroemden zich trotschelijk op hunne afkomst 

uit het volk van Jehova, a Kor, XI: 22, en verhievén 

het gezag van Mozes, 2 Kor, Ill: 618, Te onreg- 

te eigenden zij zich den naam toe van Apostelen van 

Christus. 2 Kor. XI: 23, daar zij eenen anderen Vere 

losser schenen te prediken, vs, 4. verg. 1 Kor, XVI: 29, 

Weshalve Paulus spottende hen noemt: overdrevene 

Apostelen, Öxrèp Aluv àzóorodar, 2 Kor, Xl:s. Xlls rr, 

evduróaroAor, Êpydrat SóAsoe, die slechts den schijn 

van echte Christenleeraars bezaten, meraagnuariëd- 

gevo eig &moorbhoug Kpsoroùü, 2 Kor, Xl: 13, en te 

onregte zich wilden doen gelden als echte Euangslie- 

dienaars, vs, I5, Paulus verweet hun ook eigenbee 

lang, omdat zij zich van hunne partij rijkelijk lieten 

onthalen, 1 Kor, IX: ro. o Kor, XI:20, verg. H. XlIs 

14, en alzoo met de Euangelieleer gewin deden, 2 Kor, 

U: 17. Voorts loochenden zij, naar de wijze der Sad- 

du- 
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KE 

Verdere verbastering der Korintische 
gemeente. 

Uit de verdeeldheden, welke na Paulus ver= 

trek, te Korinthe waren ontstaan, laat zich de 

verdere verbastering der Korinthische gemeente 

grootendeels verklaren, Door huisgenooten, 

of vrienden van Cloë , eene Korinthische Chris- 
tin, (2 Kor. I: 11), was Paulus van de bestaan- 
de twisten en scheuringen onderrigt geworden, 

Nog had hij door Stephanas, Fortunatus en 
Achaïcus (11), 1 Kor. XVI: 17, welligt 
ook door anderen, onderscheidene berigten be- 

komen van die ondeugden en misbruiken, wel- 
ke met de heerschende partijschappen in het 

naauwste verband stonden, in den eersten brief 

aan 

duceën, de opstanding der dooden, zelfs de opstan- 

ding van Christus, zoodat Paulns, uit de getuigenis 

van Petrus en Jakobus zelven, 1 Kor. XV: 5, 7, hen 

moest wederspreken. Overigens toonden zij in alles „ 

vijanden van den Apostel te zijn, en hem te belasteren 

en te wederspreken, geliĳk hij 1 Kor, IX, 2 Kor, X en ’ 

elders genoegzaam heeft aangewezene 

(rr ) Deze schijnen door de gemeente tot den 

Apostel te zijn gezonden, met een antwoord op eenen 

brief, welke reeds te voren door hem aan de Korin- 

thers was geschreven , doch verloren gegaan is, Men 

vergelijke bl, 23. 
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aan de Korinthers nader gemeld worden, en 
ons geheel verplaatsen in den toestand der Ko» 

rinthische gemeente, 

Vooreerst had de Apostel (an verschillende 
zijden vernomen , (Gwe dxcúerat, 1 Kor. V: 1) 

dat er bloedschande in de Korinthische ge. 

meente gepleegd was door iemand, die in ge- 
meenschap met zijne stiefmoeder leefde, en 
deze werd in de gemeente geduld tot hare 
schande , terwijl zij , trotsch op hare voorreg- 

ten , in den dwazen waan verkeerde, dat zulk 

ecn man alleen aan haren goeden naam geen 

nadeel kon toebrengen, 1 Kor. V (12). Hier- 
bj 

(12 ) Scmmige houden hem voor eenen bekeerden 

Heiden, die met zijne stiefmoeder ge.rouwd was, vole 

gens een toenmalig Joodsch begrip, waarbij men , door 

het verlaten van den Heidenschen Godsdienst aile na 

tuurlijke betrekking tot Heidensche bloedverwenten. 

hield afgesneden, zoodat men met ben, even als met 

anderen, in vleeschelijke gemeenschap mogt levens 

zie Bertholdt, Einl, VI, S. 719, Men vindt van zulk 

een heerschend begrip de bewijzen uit Tacitus , Philo, 

Marmorides en anderen, opgegeven bij Krause , in Prolesg, 

Pp. 57, 58. Het schijnt echter, dat de man, van wel- 
ken hier Paulus spreekt, niet met zijne stiefmoeder 

getrouwd is geweest, maar alleen met haar in ontucht 

geleefd heeft. Paulus noemt, 1 Kor, V:1, zijne mis- 

daad sropvelz, hetwelk niet eenen wertigen echt, maar 

hoererij beteekent: cok wordt de uitdiukk ng yuvaïng 

Eger, welke wij aldaar aantreffen, niet alújd ven het 

huwelijk, maar ook van den bijslaap gebruikt, onder 

alle 
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‘bij vernam hij; dat eene wellustige en ontuch- 

tige levenswijze onder de Korinthische Chris- 

tenen heerschende was geworden, zoodat som- 

migen zich toomeloos overgaven aan de vol 

doening van hunne vleeschelijke begeerlijkhe- 
den (13). Voorts was den Apostel berigt, 

dat er ook burgerlijke geschillen onder de Ko- 

rinthers bestonden , welke tot openbare regrs- 

gedingen aanleiding gaven (14), en dat zij 

dezelve niet, gelijk het beraamde, door scheids- 

‘mannen uit hun midden lieten beslissen, maar 

elkander voor Heidensche regtbanken verk!aag- 

den, 1 Kor. VI (15). Ook in de zaak des 

hu- 

änderen in de Grieksche vertaling der LXX van Deut, 
XXVIIL: 30. Men vergelijke Ziegler, Theol. Abhandil, 
a Band. s. 5o, 5t in de noo:, en Krause ad 1 Cor. V: 1, 

(13) Het was deze wellustige levenswijze der Ko- 

rinthers, welke den Apostel reeds te voren aan hen 

had doen schrijven, gùà ovvavautyvvodat zópvoig, 1 Kor. 

V: 9. verg. a Kor. X!I: or 5 terwijl hij 1 Kor. V en 

VI door verschillende drangredenen, van zulk eene 

levenswijze hen zoekt af te bfengen. 

(14) Welligt vloeiden deze geschillen voort uit den 
koophandel, welke te Korinthe werd gedreven, en in 

welken der Korintheren voornaamste welvaart bestond, 

(15) Denkelijk waren het, volgens Bertholdt t. a, pl, # 

Christenen uit de Heidenen, die alzoo hunne geschillen 

voor Heidensche regtbanken lieten beslissen, om daar- 

door de genst te winnen van hunne vermogende Hei- 

densche vrienden, van welke zij waren uitgegaan. 

Welligt deden zij het tevens, opdat hunne wederparüj 
des 



14 ne GEER; GELOOFS- ên ZEDEL: 

huwelijks heerschte storing in de Korinthische 
gemeente 1Kor. VIL, Sommigen hielden het 
huwelijk voor ongeoorloofd, of meenden, ook 
wanneer zij waren getrouwd, welligt uit eend 

overdrevene naaùwgezetheid, dat het best wa- 

re, zich van alle vleeschelijke gemeenschap te 
onthouden. Hierbij dacht men ook over de 
echtscheiding niet zoo als het behoorde, zoo- 
dat het hoogst noodig was, aangaande het eer 
en ander aan de Korinthers die nadere onder- 
rigtingen te geven, welke zij zelven hadden 
verlangd van den Apostel, 1 Kor. VII: 1. Chris- 

‚tenen uit de Heidenen te Korinthe, gingen in 
kunnen ijver tegen het Jodendom zoo ver, dat 

zij, wanneer Joden het Christendom hadden 
aangenomen, verlangden; dat deze alle ken- 

teê. 

des te gestrenger Zou worden behandeld, zie vs. 84 
Joodsche Christenen waren, naar zijne gedachte „ nog 

fe zeer aan het Jodendom gehecht, en verhieven zich 
te zeer op de voorregten van hunne natie, óm de be*= 
Slissing van hunne zaken aan Heidenen over te latens 

Intusschen wilde Paulus, men zou geene ongeloovie 

gen (&ziorovs, Heidenen) met zijne geschillen bee 

kend maken, daar zulks scrijdig was met den geest 

van het Christendom, maar dezelve overgeven weg 

&ytaig, aan de heiligen, dat is, aan de leden der Chris- 

telijke gemeente, “Aysa tegen over &xmuoru gesteld , 

„schijnt hier gelijkluidend te zijn met de benoeming 

äysacpivoa, welke door de Apostelem meermalen van 

de Christenen wordt gebezigd, 
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teekenen van het Jodendom zouden doen ver- 

dwijnen, en tot dat einde ook de sporen der 

besnijdenis zouden verdelgen : 16) waarvan het 

onnoodige door den Apostel opzettelijk worde 

aangewezen, 1 Kor. VII: 18. Met opzigt tot 
de Christenslaven dachten sommigen, dat men 
hen, volgens den aard der Christelijke vrij- 

heid, niet meer als lijfeigenen mogt beschou- 

wen. Sommige slaven begeerden dus hunne 

vrijheid van hunne heeren, zoo deze Christe- 
nen waren. Weshalve Paulus het noodig keur- 
de, op de aanvrage der Korinthers deswegens ; 

hun een voldoend antwoord te geven, 1 Kors 
Vli: oo — 24 

Aangaande het eten van vleesch, dat voor 

de afgodenoffers der Heidenen bestemd of toc 
dezelve gebruikt was, heerschte mede ergernis. 

in de gemeente, H. Vlil en X, Wanneer van 
dit vleesch; door Heidensche Priesters, eert 

gedeelte op de markt was gebragt, werd het 

door 

(16) Dit geschiedde door zeker middel, hetwelk 

sommige Joden , gedurende de vervolging van Antiochus 

Epiphanes, aanwendden, tot herstelling der voorhuid, 
om alzoo het teeken des verbonds te verdelgen, en 

aan de Heidenen gelijk te zijn, zie 1 Macc, I: 16, Jo- 

seph. Antig. Jud, L. XII, C. V. $. 1, Men heette dit 

eene voorhuid aantrekken , m2 JD, &xpoBvariav 

Roseiv, êmi07dve 
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meer verlichte en vrijheidlievende Christenen 

gekocht en te huïs bereid, en deze gaven hier: 
door aanstoot aan andere zwakke Christenen ; 

die zulks voor eene deelneming aan de afgo- 
denoffers hielden. Dezelfde ergernis bestond 
ook in het bijwonen van offermaaltijden in de 
tempels der afgoden, en van gewone maaltij- 

den aan de huizen der Heidenen, aan welke 
sommige Christenen, door hunne Heidensche 
vtienden genoodigd; tot ergernis der zwakker 
verschenefi. 

Verder had Paùúlus gehoord (1 Kor. Xl: 17 
en verv.), dat de Îiefdemaaltijden, &ydsrau, 
welke in dien tijd onder de Christenen beston= 

den , én met de Avondmaalsviering verbonden 

waren, niet op de regte wijze werden gehou- 

den. Men ging ook daarin partijdig te werk. 

Elke familië, of ook meer familien, die in 

staat waren, éenen goeden vooriaad van spijs 
en drank zich aan te schaffen, vormden zamen 

eenen bijzonderen kring, zoodat de armen, die 

niets konden aanbrengen, moesten honger lij 
den, terwijl de rijken brasten en zwelgden. In 

deze liefdemaalrijden, welke zij, met de Avond= 
maalsviering , meer als gemeene, dan als gods= 

dienstige maaltijden beschouwden, schijnen de 

Korinthische Christenen zich dikwijls aan de 

grofste overdaad té liebben schuldig gemaakt, 

zoodat Paulus vele kwijnende ziekten en sterf 
gee 
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gevallen in de gemeente, als gevolgen van de- 
zelve beschouwde, 1 Kor, XI: 3o (17). 

Daar waren in de godsdienstige vergaderin- 
gen te Korinthe nog andere misbruiken heer- 

schende geworden, die tegen de welvoegelijk- 
heid inliepen, en de stichting der gemeente 
verstoorden. Hiertoe behoorde, dat de vrou- 

wen, naar de gewoonte der Heidenen, onge- 
slui 

C17) Wij kunnen öns hief niet vereenigen met 
Krause, die 1 Kor. XI: 3o de woorden Zafeveïe, Zôjw- 
eros eN zou dvTzt oneigenlijk noemt van iĳverlooZe, 

Ongestadige , geestelijk doode Christenei, én dezen 
hunnen tfeufigen toestand als een gevolg beschouwt 

van de onbetamelijke viering des Avondmaals. Liever 

denken wij hier, met de meeste uitleggers, aan onder- 

scheidene kwijnende ziekten en vroegtijdige sterfgeval. 

len, waarmede velen in dien tijd te Korin:he werden 
bezocht. Niet alleen geven de woorden Áodeveïs, Zû- 
fwarot en zoimävras dit te kennen, maâr zulke ziekten 

en sterfgevallen waren ook, deels natuürlijke gevol- 
gen van der Christenen onmatige en ongeregelde lé- 

venswijze, deels zigibate straffen, welke volgden op 

het misbruik van het Avondmaal, en somtijds noodig 
zijn, om eene gewenschte verandering te weeg te bren- 

gen in de gemeente, Van deze ziekten en sterfgeval- 

len in de Korinthische gemeente wordt ii het N. V, 

geene verdere melding gemaäkt, doch sporen van de- 

zelve vindt men in andere berigten uit de eerste Chris - 

tentijden, Van zoodanige ziekten, op gepleegde zors 

den gevolgd, schijnt ook de Apostel Jakobus te sprè- 

ken, in zijnen brief, H‚ V: 14— 6. 

B 
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slaijerd in de godsdienstige vergaderingen vers 
schenen, r Kor, XI: 3—16, en, terwijl haar 
fiets meer vergund was, dan in de gebeden ers 

gezangen te deelen, zich veroorloofden ; voor= 
dragten te doen , en, als anderen leerden „ 

openlijk mede te spreken ‚H. XIV : 34,35 (18) 
Vooral echter was het onderlinge nut en de 
stichting der gemeente gestoord geworden, door 
het misbraik der büitengewone gaven, welke 
in dien tijd door den Heiligen Geest aan de 
Christenen werden geschonken (19). Op dee 
ze gaven stelden de Korinthers eenen te hooger 
Prijs, en schenen dezelve voor het wezen vart 
den Godsdienst te houden, terwijl zij echter 

slechts 

C 18) Lezen wij, 1 Kor, XI: 5, dat geene vrouw im 

de vergadering mogt arpoaebgeadar en mpoPuredeiw, met 

Ongedekten hoofde, wij zien hieruit, dat het der vrou- 

wen in de godsdienstige vergaderingen vrijstond, te 

deelen in het gebed, alsmede in het profereren, voor 

zoo verre dit beteekent PéAAeswvs Öpverw, eùAoyeïv, lof: 
zangen danheffen en lofredenen uitspreken tot eer vaïr 

God, Zie Luk. I: 67. Wij moeten dus, 1 Kor. XIV: 
34, de uitdrukking: af yuvaïwee pv èv moie BwsXwe 
eizis oupdreouv, laat uwe vrouwen in de gemeente zwije 
zen, Zoo verstaan, dat haar eene ordelijke voordragt ix 

het leeren was verboden, AzAeïv beteekent, vs. 34, 

35, leeren, gelijk 1 Kor. IT: 6. 1 Thess, II: 16. Tis. 
MN: 5. 

(19 ) Over dezelve zal uitvoerig gesproken worden 
ASd, EL S. 3e 
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slechts zekere bekwaamheden waren ; doof God 
voor eenen tijd medegedeeld, tot bevestiging 
van het Christendom. Over de betrekkelijke 
waarde van deze gaven met elkander te rede- 
twisten, was hünne geliefkoosde bezigheid. 
Door schandelijken naijver en ijdele roemzücht 
gedreven, wedijverde men met elkander in het 
gebruik van dezelve, en zocht daarmede in de 
godsdienstige vergaderingen te pronken. Zie 

1 Kor. XLI: 31. XIV: 1; 12, 96. Naaf ma- 
te de een, Zoo hij meende, meef ef voortref- 
felijker gaven dan de ander had ontvangen; ver- 
hief hij zich op dezelve, Zag met minachting 

neder op andefen, die dezelve ntet bezaten 4 

hield zich voor betef dan hen (20), en ver= 
wekte hierdoor afgunst en ergernis. Bijzonder 
had er misbruik plaats met de gave der profes 
tieen der vreemde taten, Met deze was meri 

voors 

(Caö) Dit was eene gröote verftzerdheid; Want 
&ensdeels werden deze gaven door den Heiligen Geest; 

haar zijne vrijmagt; aan cenen iegelĳk uitgedeeld, 

1 Kor. XIl: 113 anderdeels hing ook defzelver ont- 
wikkeling af van ziels- en ligchaamskrachte , welke 

men niet aan zichZelven ; maaf alleen aan God te dan 

ken had. Doch men zag dit vobrbij, en Zocht slechts 

eigen roem en gezag te verkrijgen. Het was vooral 

deze naijver, EjAog, welke de Korìnthers in dit en 
Andere opzigter kenmerkte, Zie vooral 1 Kor, EF: 3 
verg. B. X: 24e 

B 2 
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vooral ingenomen. Men meende, zoo dikwijls 
mogelijk, dezelve te moeten aanwenden. Ve- 
Ten stonden te gelijk op om talen te spreken 
of te profeteren ‚ en wachtten naauwelijks tot 
dat anderen met spreken geëindigd hadden, 

1 Kor. XIV: 26— 33. Men sprak buiten 
fioodzaak vreemde talen, ook dan als er nie- 

mand tegenwoordig was die dezelve verstond, 

of zich bezig hield met de uitlegging van het- 
geen was gesproken, vs. 27, 28. Men zocht 
dus met zijne gaven niet voor elkander nuttig, 

te zijn, maar slechts eigen roem te verwerven. 
Alzoo werd de eendragt verbroken, de rust, 
de orde en stichting in de godsdienstige zamen- 
komsten gestoord ; en terwijl deze hadden moe= 

ten medewerken tot versterking der broeder- 

liefde, werden zij kweekscholen van verwar= 

ring, verdeeldheid en ergernis, vs 33 40. 
Eindelijk waren in de Korinthische gemeert- 

te de verderfelijkste wanbegrippen ontstaan aan= 

gaande de leer der onsterfelijkheid, 1 Kor. XV. 
Men vond er, die de opstanding der dooder 
toochenden „ en openlijk ket gevoelen var 
waarheidlievende Christenen bestreden , die „ 

op grond van de getnigenis van Jezus en zijne 

Apostelen, beweerden „ dat de gestorvenen zul- 
Jen herleven (21). 

Al 

Car) Welligt waren deze twisten bij Joodsche Chris 
ten 
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Allerschadelijkst waren de wangevoelens en 

twijfelingen deswegens, daar dezelve aanleiding 

gaven tot eene zorgelooze en ongeregelde le- 

venswijze, 1 Kor. XV: 32 —34, die te eenen- 

male strijdig was met de voorschrifteu van het 

Christendom (22), 

S 5 

Aanleiding tot den eersten brief aan 
de Korinthers. 

Uit het bovengemelde ziet men, wat verwar- 

ringen er sedert de stichting der Korinthische 

gee 

tenen uit het Sadduceeuwsche leerstelsel, en bij Chrise 
tenen uit de Heidenen uit Epicpreïsche beginselen 
voortgesproten, Verg. Hand, XVII : 18, 

(Cea2 ) Wij hebben hef noodig geacht, in deze $, de 

Korinthische gemeente van hare nadeelige zijde voor 

te stellen, om des te beter te doen zien, wac aanlei= 

ding tot Paulus brieven aan dezelve hebbe gegeven. 
Men verbeelde zich echter niet, dat zij van alle goede 

Christelijke gezindheden en deugden geheel was ont- 

aard, Zoo dacht ook Paulus niet over de Korinthische 

gemeente, Integendeel, hoezeer hem ook hare ver- 

bastering mishaagde, meende hij nog altijd reden te 

hebben, om haar wegens hare vorderingen in kennis, 

en wegens de beoefening van sommige deugden te 
prijzen. Men zie onder andere plaatsen 1 Kor, 1; 5, 
g Kor. IX: 2, verg, Afd, IIL S. 6, 

B 3 
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gemeente in dezelve waren ontstaan, en tot 
welk eene verbastering dezelve in vele opzig- 
ten was gekomen. Ofschoon nu de bestaande 
verdeeldheden geene uitwendige scheiding had- 
den veroorzaakt, zoodat nog Christenen van 

verschillende denkwijze, in dezelfde verzamel- 

plaatsen, zich tot den godsdienst vereenigden, 

1 Kor, XI: 1822. XIV: 23 (23), voor: 
spelde tach de toenemende sekrengeest weldra 
eene Behene afzondering der partijen van el- 

kan- 

C23) Zonder grond besluit Eichhorn, Einl, in das 

N. Te The 3- S. TIO, alsmede Krause ad Ja 1, uit 1 Kor, 

I: 2, dat er, toen Paulus dezen brief schreef , onder 

de Korinthische Christenen reeds afzonderlijke genoot- 

schappen bestonden, welke verschillende verzamel. 

ana hadden gekozen tot hunne godpdigpnettniog. 

"Eruwahúpevos zò bvoga où Key Hv 'Tnood Xpe 

avcü êèv muvrì rórw wùrdv ve Kad hiv zijn niet Chrise 

tenen, die te Korinthe în onderscheidene verzamel- 

plaatsen Godsdienst hielden, maar die aan onderschei- 

dene plaatsen van Achaje den naam van Jezus Christvs, 

hunner aller Heer, beleden, Paulus wilde, dat zijn 

brief aan de Korinthers aan al de Christenen van Achzje 

zou worden medegedeeld, Daarom groet hij ook deze, 

verg. 2 Kor. I: 1, Ook hunne belangen gingen hem 

ter harte ( Hand. XIX: or, Rom. XVI: 1e g Kor, IX: 
2. Xl: ro. 1 Thess. I: 7, 8), ofsghoon de Korinthie 

sche gemeente steeds het bijzonder voorwerp bleef van 

zijne zorg. Zie order anderen 2 Kor, J: 23, VI: 11, 

Sommige Handschriften lezen gugz&as, doch de lezing 
gùv zat is in onze gewone uitgaven zeer juist bevon- 

deu, Zie Bertholdt, Einl, Vls Se 719, noot óp 
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kander, terwijl de bestaande wanbegrippen, 
misbruiken en ondeugden niets anders lieten 
wooruitzien dan een geheel verval in godsdienst 
en zeden. Geen wonder, dat Paulus, die met 

zoo veel ijver de Korinthische gemeente ge= 
sticht had, en haar zulk eene hartelijke liefde 

toedroeg, deze treurige gesteldheid vernemene 
de, alles aanwendde, om de Korinthische 

Christenen tot eensgezindheid terug te bren- 
gen, en hen op te wekken tot eenen Euangeli- 
schen wandel. Tot dat einde had de Apostel 
reeds vroeger aan de Korinthers eenen brief 
geschreven, op welken hij het oog heeft 1 Kor. 

V; 9, doch welke niet meer bestaar (24). 

Hij 

(24) Deze brief is, met het antwoord der Korine 

thers, verloren gegaan. Men heeft beiden meenen wes 

der te vinden in twee Armenische geschriften, in de 

17de eeuw bekend geworden, en met de Historia Ar- 

menica van Moses Chaeronensis, door de geleerden Wis. 

$hon , vader en zoon, uitgegeven, Lond, 1736. Doch 

het is reeds meermalen aangewezen, dat men deze ge- 

schriften moet aanmerken als voortbrengsels van de 

gde of 5de eeuw. Zie Royaards, in Diss, de altera 

Pauli ad Corinthios epist. p. 8, 9. Onder anderen 
heeft Bertholdt, $, 718 , derzelver onechtheid bewee 
zen, en getoond, dat in dezelve van geheel vreemde 
zaken wordt melding gemaakt, van welke in de twee 

bestaande brieven van Paulus geen woord is te vinden, 

‘en dat zij daarentegen niets van hetgeen in deze briee 
ven voorkomt behelzen, 

B 4 
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Hij schijnt in denzelven, blijkens de aangee 
haalde plaats, vooral de Korinthers tegen de 
ontucht gewaarschuwd , en voorts aangaande 

andere zaken hen onderrigt te hebben. Doch 

zij schijnen zijne waarschuwingen verkeerdelijk 
uitgelegd, zijnen brief onvoldoende bevonden, 
en aanleiding uit denzelven genomen te heb- 

ben, om hem nieuwe twijfelingen voor te stel- 
len, en wegens verschillende zaken nadere in- 
lichting van hem te begeeren. Van hier was 
het, dat zij Stephanas, Fortunatus en Achaï- 

cus, als gezanten tot den Apostel naar Efese 

zonden 3 en hoogstwaarschijnlijk is het, dat 

Paulus door hen den brief ontving, in welken 
de Korinthers hem naar zijne overkomst vroe- 

gen, hunne bedenkingen hem mededeelden en 
op nieuw onderrigt van hem verzochten aan- 

gaande de zaak des huwelijks en der echtschei- 

ding , aangaande het eten van afgodenoffer, aan= 
gaande de geestelijke gaven, de leer der ope 

standing, en alles, wat verder geschil gaf en 
ergernis verwekte in hunne gemeente. 

Het was dan in antwoord op dezen brief der 

Korinthers, en ten gevolge van de mondelijke 
berigten, welke Paulus , door de Korinthi- 

sche gezanten, en door de huisgenooten van 

Cloë (25), had bekamen van den tgestand der 

ge 
(25) Zie bl, z1e 
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gemeente , dat hij den brief schreef, welke in 

de verzameling van onze bijbelboeken de eerste 

aan de Korinthers genoemd wordt, en van wel- 

ken wij nu den inhoud kortelijk zullen opgee 
ven (56), 

s. 6. 

Inhoud van den eersten brief aan da 
Korinthers. 

De regtvaardiging des Apostels met opzigt 
tot zijne Euangelieprediking, de beantwoor- 
ding van de hem voorgestelde vragen en de be- 
vordering van eene inzameling voor de behoef. 

dige Christenen te Jeruzalem, zie daar de hoofd» 

onderwerpen van dezen brief. H. T—IV be- 
rispt Paulus de Korinthers wegens hunne par- 

tij- 
(26) Hij schreef denzelven van Efese, 1 Kor. XVI:8, 

In welk jaar dit gebeurde kan met geene zekerheid bee 

paald worden, zie de noot van bl. 32. Hoe dit zij, 

Paulus dacht van Efese over Korinthe naar Macedonie 

te reizen en alsdan wederom Achsje en Korinthe te 
bezoeken, Hand. XIX: ar, 1 Kor, XVI: 58. 2 Kor. 

E: 15, 16. In dien tusschentijd hoopte hij op eene 

gewenschte verbetering van zaken te Korinthe, terwijl 

hij bevreesd was, te midden van de bestaande twisten 

en ergernissen, aldaar te verschijnen, Met dit plan 

verzond hij zijnen eersten brief. 

B 5 
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tijschappen, toont hun de eenheid en goddelij- 
ke waarde van het Euangelie, hetwelk geene 

partijen gedoogt, en bewijst dat hij hetzelve, 
afkeerig van alle menschelijke wijsheid, eene 

voudig en zuiver, met belangeloozen ijver en 
verdraagzaamheid had voorgedragen. H.V en 
VI: 12 — 20 bestraft hij de Korinthische Chris- 

tenen wegens het verdragen van eenen die 
bloedschande had gepleegd in de gemeente. 
Hij wijst hun aan, dat men met dezulken gee» 

ne gemeenschap mag houden, en waarschuwt 

hen tegen de ontucht, als onbestaanbaar met 

het Christendom. H. VÍ?: 111 toont hij 
het onbetamelijke van burgerlijke twisten en 

regtsgedingen onder de geloovigen, en van de 
gewoonte om dezelve door de regters uit de 
ongeloovigen te laten beslissen. H. VII bee 
antwoordt hij de vragen der Korinthers aangaan 

de het huwelijk en deszelfs verpligtingen, aan- 

gaande de echtscheiding en het trouwen van 
weduwen. Hiertusschen vindt men, vs, 17—24, 
eene vermaning, dat elk in zijne roeping blij 
ve, en niet, uit hoofde van zijnen overgang 
tot het Christendom, de vernietiging van vorie 

ge, persoonlijke , huiselijke en burgerlijke bee 
trekkingen begesre, H. VITE —XI: 1 beslist 
de Apostel het geschil aangaande het gebruik 
der Christelijke vrijheid in het eten van afgoe 

denoffer, en in het bijwonen van offermaalijs 

den 
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den in de Heidensche tempels en aan de huizen 

van Heidensche vrienden, aanwijzende, dat 

men hierin zichzelven verloochenen, naar de 

zwakken zich schikken en aan niemand aanstoot 

moet geven. H. XI: 2 —16 spreekt hij van 

de verkeerde gewoonte te Korinthe, waarbij 
de vrouwen in de godsdienstige vergaderingen 

het hoofd ontblootten. Hij toont, dat mannen 

aldaar met ongedekte , vrouwen daarentegen 

met gedekte hoofden moeten verschijnen, tot 

bevordering der welvoegelijkheid, Vs. 17— 34 
deelt hij den Korintheren zijne bestraffingen en 

onderrigtingen mede aangaande het houden der 

liefdemaaltijden en van het Avondmaal. Hij 

bestraft hen wegens de tweedragt en ongeregeld- 

heid welke in hunne liefdemaaltijden heersch- 

ten, bewijst, dat hierdoor het Avondmaal niee 

op eene waardige wijze kon worden gevierd, 
en stelt hun de gevolgen van deszelfs misbruik 

voor oogen, met aandrang tot eendragt en lief- 

de. H. XII XIV handelt Paulus over de 
regte waardering, het oogmerk en gebruik der 

buitengewone gaven. Eerst toont hij aan, 
H. XII, dat men zich niet op dezelve moet 

verheffen, daar alle gaven, door éénen Geest, 

aan de leden derzelfde gemeente, tot één doel 

worden geschonken, en , even gelijk de vers 

schillende leden des ligchaams, tot één doel 

moeten zamenwerken, Daarna bewijst bij, H. 
XIII, 
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XIII, dat alle wondergaven niets zijn zonder, 

en verre beneden de liefde, van welke hij de 

eigenschappen en duurzaamheid opgeeft, in te» 

genoverstelling van de geestelijke gaven. Eine 

delijk spreekt hij, H, XIV, meer bijzonder 
over den aard en het regt gebruik van de gave 

der vreemde talen en der profetie, en wijst de 
voortreffelijkheid aan der laatste boven de eer= 

ste, met eenige voorschriften, hoe men, tot 

súchting der gemeente, de genoemde gaven 

behoorde aan te wenden, Hiertusschen voegt 
Paulus, vs. 34» 35» eene opmerking over het 

onbetamende, dat vrouwen openlijk in de ge« 

meente leeren H. XV behandelt hij breed- 
voering het geschil der Korinthers aangaande 

de opstanding der dooden. Eerst bevestigt hij, 
VS. III, op geschiedkundige gronden, de 
waarheid en zekerheid van Jezus opstanding, 
en verklaart dezelve voor het hoofdbewijs van 

de goddelijkheid zijner leer. Daarna bewijst 
hij, vs 12 — 50, door verschillende redenen, 
de aanstaande opstanding der dooden, met we- 

derlegging van bedenkingen aangaande dezele 
ve, en aanwijzing van den aard der opgewekte 
ligchamen. Bij dit alles voegt hij, vs. 51— 58, 

eene uitspraak omtrent de verandering van de 
ligchamen der menschen, die bij de algemeene 

opstanding nog zullen leven, met een besluit 

van dit onderwerp. He, XVI behelst een on- 
der- 
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derrigt van dén Apostel, omtrent de beste wije 

ze van inzameling voor de armen te Jeruzalem 3 
waarbij hij den Korintheren berigt geeft van 
zijne komst, en eindigt met aanbevelingen , 

vermaningen, gro@tenissen en heilbeden. 

Sewage 

Aanleiding tot den tweeden brief aan 
de Korinthers. 

Toen Paulus zijnen eersten brief, met zoo 

veel ernst geschreven, aan de Korinthers had 
verzonden, verkeerde hij eenigen tijd in eene 

zekere vreeze aangaande den indruk, welken 
dezelve mogt hebben gemaakt op de Korin- 

thers, a Kor. VII: 5,8. Eindelijk had hij het 
genoegen, door Titus, die waarschijrlijk zij- 
nen brief naar Korinthe had overgebragt, den 
goeden uitslag van denzelven te vernemen. Ti- 
tus berigtte hem, dat hij met achting door de 
Korinthers was ontvangen, dat de brief, aan 

hen geschreven, met de grootste bereidvaars 
digheid was aangenomen, en dat dezelve bij 
hen een ernstig nadenken en eene opregte te- 

rugkeering had veroorzaakt, s Kor, VI: 6—15. 
Men schaamde zich nu over het verdragen van 

den man, die bloedschande gepleegd had, en 

bij dezen had de bestraffing der gemeente een 

har- 
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hartelijk berouw verwekt, zoodat men hent 
moest vergeven, H. VII: zr. II: 6—10, 
Ook in andere opzigten schijnen de zaken def 
Korinthers verbeterd te zijn, zoodat Paulus; 
H. VIl: 16; kon zeggen: xaúpw, $r1 èv sravs 
zìlaffä tv miv, ik verblijde mijs dat ìk in 
alles op 4 mag vertrouwen, 

Echter behelsden de berigten van Titus op 
nieuw stof tot klagten ef berispingen. Vele 
Christenen uit de Heidenen hadden aan de waare . 

schuwingen vatì Paulus tegefi het bijwonen der 
offermaaltijden geen gehoof gegeven; a Kor. 
Vl: 14 — 18, en schijnen zich bij voortdu 
ting aan eeh ontuchtig teven te hebben overs 
gegeven, H, XII: er. Ook was de geest vart 
verdeeldheid niet geheel onderdrukt, zoodat 

Paulus het noodig vond, H. XII: go den Koe 
fintheren zijne bevreesdheid te kennen te ges 
ven , dat hij, bij zijne komst, ondef hen wet« 

ligt nog twisten en verschilleride daarmede vers 
bondene ondeugden zoù vinden; en H. XIII: 
rr hen te vermanen: zijt eensgezind, leeft ir 
vrede, Voorts had hem Titus berigt, dat de 
tegenstrevers van zijn Apostolisch gezag doot — 
Zijnen eersten brief niet waren tot zwijgen ge« 
bragt, maar hunnen afkeer en haat tegen hent 
hog sterker deden hooren, H‚XI: 18 — 23; 
verg. H. X: 129 — 18, spreekt de Apostel 
giedrukkelijk van Joodschgezinden, die wegens 

gite 
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bitwendige voorregten en wegens hünnen ijver 
en hunne verdraagzaamheid in de zaak van het 
Euangelie zich boven den Apostel verhieven, 
En deze hunne zelfverheffing was des te hate 

lijker, daar zij met eene ingebeelde eigenwaar-= 
de en onverdragelijke trotschheid de schande= 

lijkste bedoelingen vereenigden, H. IV: 24 
XI: 13 —15. De goede indruk van Paulus 
eersten brief bij een groot deel der gemeente 
had hen, zoo het schijnt, nog meer tegen 
hem ingenomen. Zij ontzeiden hem dan nu 
des te sterker het gezag van eenen Apostel van 

Christus, verklaarden hem voor eenen groot= 
spreker, en berispten hem openlijk over de 

trotsche en dreigende hoùding, welke hij af- 
wezende aannam, doch met lage vleitaal vere 
wisselde , als hij tegenwoordig was, H, X: 1 
2, to. Ook beschuldigden zij hem van-eigen- 

belang, e Kor. XI: re, en wierpen hem ver- 

anderlijkheid voor in zijne besluiten, H. [: 17. 

Zoodanig waren de berigten van Fitus, Da- 
delijk besloot de Apostel, wel vooruitziende 
dat hij, uit hoofde van zijne werkzaamheden 

in de Macedonische gemeenten, nog zoo spoes 
dig niet te Korinthe zou komen (27), eener 

tweeden brief derwaarts te zenden. Hij wilde 
hierdoor den schadelijken invloed der valsche 

leer. 

627) Verg. de noot op bl, 25. 
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leeraafs tegengaan, en van de nog bestaande 
ondeugden de Korinthers trachten terug te bren- 
gen. Zie 2 Kor, XII: 19 —er.. Hij wensch- 
te hun toe, dat zij. volmaakt mogten worden 
in het goede, opdat hij niet, bij zijne aan- 
komst te Korinthe, gestrengheid” zou behoc= 
ven te gebruiken, welke hij, volgens het ge- 

Zag hem door Jezus Christus verleend ,„gebruie 

ken mogt, H. XIII: g— 11, maär met blijd- 

schap te Korinthe mogt wederkomen; H. IL: 1 
Ook wenschte hij den goeder uitslag der in- 
zameling voor de behoeftigen te Jeruzalem te 
bewerken ; en zond tot dat einde Titus met-den 
brief naar Korinthe, vergezeld van nog twee 

andere gezanten, H. VIEE: 16— 23 (28). 

88. 

28) Ofschoon de uitleggers vrij eenstemmig mee- 
fien’, dat beide de brieven aan de Korinthers-kort ma 

elkander, in hetzelfde jaar „ zijn geschreven, denken 
zij toch zeer verschillend over het jaar, waarin dit ge= 

schied zij. Bosveld meent A.53, in ‘de Inleiding tot 

Zijne Verklaring van à Kor. TVs GrevevA. 555 im 
het Voorberigt vóór zijne Verklaring van Paulus brie. 

ven, 3de D, bl. 15, 16; Bertholdt A. 58, Einl, VL, 

S. 7ar, 7235 Hug A. 59, in zijne Einle in die Schrif= 
ten des N, T, Anderen denken ‘hierovér- weder an- 
ders. Onlangs heeft Enmerlirie, în Prolegg. ad edâm 

Epist. ad Cor. p. 15 — 25, uit 2 Kor. Xlls-2, (welke 
plaats hij toepasselijk maakt op Paulus gr 

schiedenis , Hand, IX ) gemeend te kunnen opmaken 

dat Paulus zijnen tweeden, en dus ook den red 

À brief, 
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A 

Inhoud van den tweeden brief aan de 
Kofintherse 

Eenheid van doel vinde ten in dezen brief 
even min als eene juiste orde en eenen naauw- 
keurigen zamenhang (29). Men kan wel in 

het 

brief, A, 52 heeft geschreven. Mèt meer grond ech- 
tef denkt Röyaards, Diss., Pe 22, naâr het gevoelen 
van Vogel, Versich übèr Chronologische Standpunkte in 
der Lebensgeschichte Pauli, te vinden in Gabler’s Jourt, 

für Theol. Lit, v Band, 2 St, s, 229; ff, dat Paulus 
A. 53 van Korinthe vertrokken is, en zijne twee brie- 

vén A. 56 heeft geschreven. 

(29) Anders denkt hierover Hug, in zijne Einleit, 

in die Schriften des N.,T. Tom. 2. Hij meent in de- 

gen brief eene zeer goede orde en eenen zeer goeden 

zamenhang te vinden, en verdeelt denzelven in drie 

deelen. Na eene Inleiding, H, I en II, welke gaat 
over Paulus persovnlijke lotgevallen, oogmerken, gee 

moedsgesteldheid en wenschen, behelst het eerste deel 

H. III — VII, naar zijne gedachte, eene algemeene 

regtvaardiging van den Apostel , afgeleid uit het denk. 

beeld van zijn leeraarsambt, uit de wijze, op welke 

hij hetzelve bediende, en uit de teekening van het gee 

stadig lijden, waarmede hij, om het Euangelie, had te 
kampen, en waarvoor geene tijdelijke voordeelen hem 

konden schadeloos stellen. Het tweede deel, H‚ VIII, 

IX, zegt hij, betreft den persoon van Titus, zijne 
berigten, aangaande de Korinthische gemeente gege. 
ven, en de zaak det kollekte voor de Jeruzalemsche 

C Chrise 
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het algemeen zeggen, dat Paulus door denzel-. 
ven den gunstigen indruk van zijnen eersten 
brief heeft willen versterken; — men kam wel 

uit deszelfs lezing ontdekken, dat de Apostel 
twee hoofdzaken voor de aandacht gehad 
heeft; te weten de verdediging van zich zel. 
ven en zijne Apostolische bediening ‚ H. TL VIE 
en XXIII, en de opwekking tot mede: 
deelzaamheid jegens de armen te Jeruzalem, 
H. Vil en IX; doch voor het overige zijn de 
zaken en bedoelingen des Apostels verschillend, 
naar mate de berigten van Titus liepen over 
verschillende zaken. 

Op de gewone infeiding volgt H, I eene. 
dank- 

Christenen, welke Titus te Korinthe moest volbren- 
gen, Het derde deel, H‚ XXII, zou eene nadere 

wederlegging en verootmoediging bevatten van Paulus 

tegenstanders te Korinthe, Men vindt dan ket besluit 

van den brief B, XIIE, Intussechen schijnt deze were 

deeling van den brief, als mede de orde en zamene 

hang, welke Hug in de plaatsing en ontwikkeling der - 
deelen meent te ontdekken, te ver gezocht, — Overie 

tigens is het bekend, dat sommige uitleggers, om ders 

weinigen zamenhang en den verschillende toon, welke 

in dezen brief heerschen, denzelven houden voor eene 

zamenvoeging van verschillende stukken, weke mem 

als afzonderlijke brieven zou kunnen beschouwen. Het 
ongegronde echter van dit gevoelen is, tegen Semler , 

Weber, Gabler en Greve, genoegzaam bewezen door 

Royaards, Dissert. p. 4861 , door Bertholdt $ 727 
verge Ziegl, $9 en Emmerling, Prolegg. pe 29 == 34e 
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dankzegging van den Apostel aan God wegens 
uitredding vit gevaren te Efese, eene betuis 
ging van zijne goede bedoelingen en gezindhe: 
den jegens de Korinthers en eene verontschul 
diging wegens de verandering, welke voorges 
vallen was in het plan zijner reïze naar Korin- 
the. H. II: 1 —rtr meldt hij den Korinthe: 
ten zijne blijdschap over de gewenschte uit- 
sluiting van den man, die in de gemeente 
bloedschande gepleegd had ; met aanmaning ; 
om hem, daar hij-nu berouw toonde; te vere 

geven en te vertroosten. Tevens spreekt Paue 
lus vs. 12 —17 van den zegen, welken God” 
hem, op zijne welgemeende pogingen; in de 
gemeente van Macedonie had doen otidervin= 

den. Dit brengt hem, H. III, tot eene gee 
paste verdediging van de waarde zijner Euan- 
geliebediening, gebleken uit den gezegenden 
invloed, welken zijne prediking op de Korin- 
thers zelven had gehad, en uit de voortreffee 
lijkheid van het Euangelie boven den Mozaï« 
schen godsdienst. H. IVV: 1o beschrijft 
hij de volvaardigheid , welke uit zulk eene 

heerlijke bediening voor hem moest vootte 
vloeijen, om volijverig en” getrouw zijn ambe- 
waar te nemen, en alle lijden blijmoedig té 

verdragen, terwijl daarmede de verwachting 
Was verbonden van eere volmaakte gelukzalige 
heid na den dood, H.V: 14 — VII: 1 be- 

C 2 tuigt 
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tuigt hij andermaal den Korintheren zijne gee 
zindheid en verpligting, om, uit liefde tot 

God en Christus, het dierbaar Euangelie der 
verzoening hun getrouwelijk voor te houden; 
met zijnen wensch, dat zij toch aan de Euan- 

gelieleer „ voor welke hij zooveel had verdras 
gen, gehoor mogten geven, en vooral onge-- 
loof en afgodsdienst mogten ontvlieden, als 
onbestaanbaar met hetzelve, H, VII: 2 — 16 
geeft de Apostel nog. eens den Korintheren- 
zijne welwillendheid jegens hen te kennen „en 

zijne blijdschap over de goede berigten, hem 

door Titus. geworden, aangaande húnne vers 

beterde denkwijze en hunne genegenheid je- 
gens hem, H. VIII, IX spreekt Paulus van 
de inzameling. voor de behoeftigen te Jeruza- 

lem. Hij wekt de Korinthers op’, om naar 

het voorbeeld der Macedoniers, rijkelijk wel” 
te doen ‚ met de-noodige drangredenen en aan- 

wijzingen „ hoe dit behoore te-geschieden, ert « 
eene uitnoodiging „ om daarin bevorderlijk te- 
zijn aan het werk van Titus en zijne medegee * 
zanten ‚onder inwachtieg van Gods zegene 
H. Xen verv. komt de Apostel weder terug 
ep de minachting, welke zijne hardnekkige 
wederstrevers hem toedroegeä te Korinthe, en 

verdedigt breedvoerig zijne gezindheden en zijn 
gedrag tegen hunne valsche beschuldigingei; 

Eerst toont hij, H‚ X,; den Korintheren dat 

zijn 
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zijn ijver,;-op Apostolisch gezag gegrond, als 

tijd dezelfde bleef, en dat hij niet, gelijk soms 

mige trotsche en zich zelven verheffende leer 

aars hem voorwierpen, tegenwoordig zijnde ; 

terughoudend en vreesachtig geweest was „doch 
ja zijne brieven eenen scouten en aanmatigea- 
den toon had aangenomen. Daarna ‘bewijst 
hij, H. XI: 1 —15, dat hij, ofschoon in 

zijne voordragt eenvoudig, door zijnen belan. 

geloozen arbeid ten nutte der Korinthers, niets 
minder geweest was, dan de valsche Apeste- 
len, die hem van gebrek aan welsprekendheid 
en van eigenbelang hadden beschuldigd. Hij 
scelt hen in het regre daglicht voor, als bedrie. 
gers, aan welker leiding men zich niet dwaas- 

selijk moest toevertrouwen. Hij acht zich vs, 
26 — 33 aan die baatzuchtige veinsaards gelijk 
te zijn in aanzien en afkomst; en, als dienaar 

„ 

van Christus, in het verdragen-van lijden en - 

vervolging, boven hen te hebben uiegemune ; 
als mede (H_ XII: 1 —9) in het ontvangen 
van goddelijke openbaringen. -Hierop bepaalt 
hij, vs 1o — 18, wederom de Korincthers bi 
het.gevoel van zijne zwakheid, doch ook ter 

vens bij de goddelijke bewijzen van zijn Apos- 

telschap , en bij de belangeloosheid, welke 
hij hun had getoond, Vs. 19 — H. XIIL: 11 
eindigt hij zijne verdediging „ met  betuiging 

van zijne vrees voor zonden en ergernisse, 

C 3 die 
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die nog te Korinthe mogten bestaan, met eene 
aankondiging van. zijne bestraffingen deswegens 
eene vermaning tot zelf beproeving omtrent de 
echtheid van hun geloof, en eenen wensch 
van verbetering en_ volmaking., Vs, za, 13 
wordt de brief met groetenissen-en heilbede 
besloten. 

Se 9 

Geest en vorm der twee brieven aan dâ 

Korintherse 

Onder de overige brieven van Paulus mogen 
wij ook die aan de Korinthers, om „den geest 
en den vorm, aan dezelve eigen, belangrijk 

heeten, In dezelve ademt een geest van wijse 
heid , welwillendheid en kloekmoedigheid , 

juist geschikt, om op de gemoederen den mees- 
ten indruk te maken, en dezelve geheel in te 
nemen. Met het grootste beleid weet.de Apos- 

tel verschillende zaken, ook de bedenkelijkste 
aangelegenheden aan te vatten, en met de bes- 
te bewijsgronden en drangredenen dezelve voor 
te stellen, In de wijze, op welke hij den Ko- 
rintheren zijne liefde betuigt „ hunne .denk- en 
handelwijze beoordeelt, het goede in dezelve 

prijst en het kwade laakt; in zijne vriendelijke 

toespraken, in zijne belangwekkende vragen, 

in 
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in de getrouwe berispingen , vermaningen, op» 

wekkingen en beden, waardoor hij hunne ziel 
zoekt te roeren, in dat alles zien wij proeven 

van de hartelijkste welwillendheid. Te gelijk 

echter mogen wij, als eenen heerschenden trek 

in deze brieven, de kloekmoedigheid beschous 

wen , waarmede Paulus de Korinthers aan- 

spreekt, en vooral zijne tegenstrevers, door 

welke de Korinthers misleid waren, onder de 

oogen ziete In zijne zelfverdediging, in zijne 
onderrigtingen , bestraffingen en bevelen be- 

houdt hij altijd de achtbaarheid van eenen ech- 
ten Apostel van Christus, die op eene mees- 
terlijke wijze zijn Apostolisch gezag weet te 

doen gelden, die vrienden noch vijanden onte 
ziet, en onverschrokken de waarheid voorstelt 

in al hare kracht. Over het geheel vinden wij, 
gelijk Mug te regt ganmerkt, in deze brieven 

zulk eene natuurlijke afwisseling van hartstog- 

ten , zulke treffende overgangen ‚van ernst tot 
deelneming, van bestraffing tot medelijden, van 
vriendelijke aansporing tot magtige ontroering, 

dat geene menschelijke gevoelens, door het 
Christendom geheiligd , heerlijker zich kune 

nen vertoonen (30). Letten wij verder op 

den vorm van deze brieven, wij zien dan de 
bi voor. 

(zo ) Einleit. s. 335 , 335. Men vergelijke Royaards, 
Diss. p. 2748 en p. 6399. : 

C 4 
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voordragt des Apostels uitmunten door eenvou 

dige duidelijkheid, vereenigd met groote zege. 
genskracht. Zijne uitdrukkingen en spreeke 
wijzen zijn natuurlijk , juist berekend naar de 
vatbaarheid der genen, aan welke zijne brie- 
ven gerigt zijn, terwijl hij tevens zijne rede 

weet af te wisselen door een gepast gebruik 

van zinnebeelden , vergelijkingen en tegenstel. 

lingen. En ofschoon men ook in deze, ge- 

lijk in andere brieven van den Apostel, wel 
eens tusschenzinnen, en spoedige overgangen 

van het een tot het ander, ontdekt, welke uit 
den loop der hartstogten van den Apostel voort- 
vloeijen en eenig nadenken vereischen , door- 

gaans kan men hem toch in zijne verhalen en 
in zijne voorstelling van waarheden en voor- 
schriften gereedelijk volgen. Hierbij ontdek- 
ken wij in zijne brieven eene groote zeggense 

kracht (31). Als hij, over eene zaak hande- 
lende, uitdrukking op uitdrukking, bewijs op 
bewijs stapelt; als. hij nu eens vraagc „dan 
weder stout beslist; als ernst en ironie, kracht 

en welluidendheid elkander vervangen; als nu 
eens uitlatingen, dan afgebrokene spreekwij- 
zen, dan weder stoute en onverwachte beelden 

de 
C31) Hier en daar vinden wij zelfs treffende opklime 

mingen in zijne rede, 1 Kor, XII en het slot van He 
XV strekken ten bewijze, 
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de volheid-yan zijn gevoel uitdrukken , dan 

sleept hij ons mede, zoodat wij met hem wees 
nen, met hem ors verblijden, en ongemerkt 
eshejne gevaelens deelen (32 ). 

$. 10. 

Gevolgen „, uit het vaorzaande afgeleid, aan= 
gaande hetgeen wij van de Christelijke ge- 
Joofs- en zedeleer aantreffen in deze brieven. 

ie het levendig karakter, en de onderscheï- 

de- 

(32) Men vergelijke Royaards, Diss. Pp. 99 — 152 
Met opzigt tot den tweeden brief merkt Haenlein aan, 

det dezelve eene ruwere, somtijds ingewikkelde con» 
sjrucgie en vele Hebraïsmen bevat, hergeen hj ver- 

klaart uit de geestgesteldheid van den Apostel, ea vic 
den spoed, waarmede hij den brief, op reis , onder ve- 

le bezigheden schreef. Men schijnt, naar zijne ge- 
dachte, zelfs nie de afbreking van zaken en herhalin. 

gen te kannen opmaken, dat Paulus den brief bij tuse 

schenpoozen heeft geschreven, Verg. Ziegler , Theol, 

Abhandil, $ 9. Dergelijke aanmerkingen vinde mea 
ook bij Emmerling, Prolegz. p. 26 sqq. Zelfs hazlt 

kij voorbeelden van uiedrukkingen en beelden aan, wei- 
ke men niet zuiver en nie; schoon kan heeten. Doch 
deze zijn uitzonderingen. Over het geheel zal mea, 

bij bedaard onderzoek , in den stijl dezer brieven vele 
goede eigenschappen aantreffen, van welke wij de voore 
gaamste hebben opgegeven, en die in de meergemelde 
Bessertaie vaa Agzaards door waorbeelden zijn be. 
wezen, rd 

Cs 
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dene gemoedsaandoeningen van Paulus, en uit 
de verscheidenheid van zaken, over welke hij 
schreef, laat het zich volkomen verklaren, dat 
in deze brieven niet altijd eene juiste orde van 
behandeling en eene regelmatige opvolging 
van denkbeelden is in acht genomen. Let 

men daarenboven op den aard en de eigen- 
schappen van brieven als deze, uit het hart 
geschreven, in welke men, zonder angstvallig 
te letten op eenen juisten zamenhang en vol- 

Iedigheid , den vrijen loop van zijne gedachten 
volgt, dan is het geen wonder, dat de Apostel 
sommige zaken in het geheel niet noemt, an- 

dere slechts als in het voorbijgaan aanroert, 
over andere weder breedvoeriger spreekt. Wat 
zijn geheugen hem uit de berigten aangaande 

den toestand der Korinthische gemeente herin- 

nert, dat grijpt kij aan, dat houdt hij den Ko- 
rintheren in eenige krachtige trekken voor, 
zoodat hij hen nu eens onderrigt, dan weder 
prijst of berispt, somtijds van de eene zaak op 
de andere springt, ook wel terugkomt ap de= 
zelfde zaken , aangaande eenige bijzonderheden 
slechts wenken geeft, en het meest uitwijde 
over die bijzonderheden, welke het meest zijn 

gemoed vervulden, Hieruit volgt nu van zel- 
ve, dat men in deze brieven te vergeefs een 

geregeld en ontwikkeld zamenstelsel zoekt van 
alle godsdienstwaarheden en pligten, Men kan 

dit 
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dit te minder verwachten, wanneer men op 

den aard der onderwerpen let, welke in deze 

brieven--behandeld worden, «Het is niet zoo 

zeer de christelijke geloofs- en zedeleer in al 
haren omvang, welke de Apostel den: Korin- 
theren voorhoudt. Dit was reeds geschiedt, 

toen hij te voren, gedurende zijn anderhalfjarig 

verblijf te Korinthe de gemeente gesticht, en 
voor het eerst aan dezelve het Euangelie ge- 
predikt had. Verdediging van zijn. Apostolisch 
gezag tegen hen, die naderhand de leer en be- 
lijdenis van het Christendom te Korinthe had 
den vervalscht; lofredenen wegens deugden en 
bestraffingen van ondeugden, welke sedert dien 
tijd waren ontstaan en heerschende geworden, 

teregtwijzingen omtrent bestaande geschilstuk- 
ken, met de noodige opwekkingen , waarschue 

wingen en onderrigtingen, naar de omstandig- 

heden gewijzigd; zie daar de onderwerpen; 
welke in deze brieven heerschende zijn. 

Deze nu kunnen geen volledig stelsel van 
Christelijke godgeleerdheid en zedekunde behel- 

zen, maar alleen de vermelding, ontwikkeling 
en bevestiging van die waarheden en pligten, 

welker behandeling, naar de behoefte der Ko. 
rinchische gemeente, voor dezelve noodig was. 
Wat, intusschen, naar het doel des Apostels, 
aangaande de geloofs- en zedeleer voorkomt 
in deze brieven, kan ook voor ons zoo gewig= 

ig 
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tig en algemeen nuttig worden gerekend, dat 
het allezins verdient opgezameld en overwogen 

te worden. Wij zullen dan nu, naar de door 
ons aangevangene taak, ons hiermede bezig 

houden, en tot dat einde allereerst, volgens 

deze brieven, over den aard en de voortref- 

felijkheid der Christelijke geloofs- en zedeleen 

spreken | | 

EER- 
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EERSTE AFDEELING. 

ÂARD EN VOORTREFFELIJKHEID DER 
‚ GELOOFS- EN ZEDELEER IN DE 

_ BRIEVEN AAN DE KORINTHER3. 

id 

Gn 

Zij is van eenen Goddelijken oorsprong , ed 
dus boven alle menschelijke wijtheid 

verheven. 

Wi hebben reeds bl. @ gezien, dat wijss 
begeerte en welsprekendheid op hoogen prijs 

werden gesteld te Korinthe. Al zeer spoedig 
moest dit invloed hebben op de voordragt der 
Christelijke leer, En deze invloed werd groo- 
ter , toen er partijen te Korinthe waren onts 
staan, van welke sommige allerlei wijsgeerie 
ge denkbeelden en m&fschelijke redeneringen 
zochten te vereenigen met het Christendom, 
Apollos, naaf wien een gedeelte der Korintis 
sche gemeente zieh noemde, had de zucht, 

om te redekavelen over de godsdienstleer en 
over de Heilige Schriften, op welke dezelve 

ge- 
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gegrond was; niet weinig opgewekt. Ande- 

fen hadden dit met hem gedaat, En nu was 

het te Korinthe bij velen. zulk eene - behoefte 

geworden, om naaf menschelijke begrippen en 
met keur van uitdrukkingen over de Chrístelijs 
ke leer te spreken, dat men daarin al spoedig 
het wezen van het Christendom meende te-virte 

den, ja zelfs den Apostel în minachting zocht 
te brengen, omdat men beweerde, dat in zijne 

prediking de vereìschte fedenering en pwelaptes 
kendheid ontbrak, 

Van hier dan was het, dat Paulus het in de 

eerste plaats noodig oordeeldes-den, Korinthes 
ren voof oogen te houden; dat de leer van het 

Euangelie niet op menschelijke vinding rust, 
maar van eenen Goddelijken oorsprong is, en” 
ver boven alle menschelijke wijsheid verhe- 
ven (1). a Kor, Is 18 en 8 Kor. IV: 3, 4 

(1) Al wat Paulus in de eerste Hoofdstt, van das 
eersten brief zegt, is gerigt, zoo wel tegen de Jood. 

sche en Sophistische redeneringen te Korinthe, als tes 

gen alle andere menschelijke geleerdheid en welspre+ 

kendheid, welke strijdig was met de eenvoudige pres, 

diking van het Euangelie, Men houde dit voor oogen „ 

als de Apostel oc@ia Abyov noemt, H, Is 17; ocÔid 
Vs. 225 zreidoì ooDiac Abyors H. II: 43 Ardasroì dvbpw- 

orivug ooÔfug Mbyos, vs. 133 en waar hij ook elders van: 

coPoì en coPiz spreckt. Hiertegen stond over gwpie 
H. I: 18, 23, Ill: 19 en elders, dat is, die gewaande 
ongeschiktheid of dwaasheid, welke men te Korinthe 

den 
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zegt hij uitdrukkelijk: al mogt ook de kruise 
leer van Christus door ongeloovigen, tot hut 
eigen verderf, als eene dwaasheid worden bee 
schouwd 53 al mogt ook voot hen de glans van 

het Euangelie verborgen blijven, in hetwelk 

de goddelijke heerlijkheid van Christus zich 
zoo luisterrijk openbaarde, elks die door de 

kruisleer wenschte behouden te worden, ken, 

de bij ervaring, dat dezelve eene goddelijke ; 

krachtvolle leer-was. Verg. eKor. V: 18,20. 

Uit het oude profetische woord, uitgesproken 
tegen de Joden, die ongeloovig waren omtrent 
de voorzeggingen der profeten , bewijst hij 
zKor. I: 19— 21; dat alle gewaande mensche= 
lijke wijsheid, als nietig en verderfelijk door 
God wordt kenbaar gemaakt; dat dezelve, in 
vergelijking met Gods wijsheid, dwaasheid is - 
bevonden (verg. H. III: 18— 20), en dat God 

de leer van Christus kruis, hoezeer ook min 

geacht, tot een middel gebruikt heeft, om, 

naar zijn welbelagen, allen, die dezelve ge- 
looven, zalig te maken. Al mogten (vs. 22 
— 25) de Joden buitengewone teekenen tot 
bevestiging van die leer verlangen (verg. Match. 
XII: 39. XVI: 1); al mogten ook de Heide- 

nen 

den Apostel voorwierp in zijne leerwijze, doch welke 

juist beantwoordde aan het doel van het Goddelijk 
Evangelie, 
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nen in hunne voordragt.geleerdheid en welspres 
kendheid begeeren, de hoofdzaak-der prediking 
was toch-en bleef steeks, dae Christus gekruis 
sigd is. Ofschoon dit den Joden mogt erges 
ren, die eener aardschen koning verwachtten s 
ofschoon het mogt strijden met-de. wijsbegeerte. 
der Grieken, voor allen, die-tot eene gehoore 

zame erkentenis van het Euangelie waren ge= 

komen , was en bleef de leer var Christus eene 
leer, in welke Gods wijsheid-en “kracht op de 
heerlijkste wijze uitblonken „boven de wijs+ 
heid der menschen. Alzoo- bleek dan „- dat 
Gods bedoelingen geheel onderscheiden. waren 
van de bedoelingen. der menschen, Uit hunne 
eigene roeping hadden de Korinthers gezien 

Cvs. 26 31), dat God de schijnbaar dwa- 
zen, zwakken; onëdelen-en verachten dezer 

wereld had uitverkoren, Òm wijzen en sterken 
te beschamen ; en „aanzienlijken te vernederert, 

Alles moest dan. slechts strekken.;tot „uitvoe= 
ring van Gods genadig welbehagen „ in ‘Chris= 
tus Jezus; die door God tot openbaring var 

zijne wijsheid; tot regtvaardiging , heiligma- 
king en verlossing van zondaren „was, geschen= 
ken, opdat geen mensch in zich zelven zot 
roemen , maar alleen in den Heere, 

Hee 1 “bevestigt de Apostel nog. nader, dat 
„de leer des- gekruisigden. Verlossers eene. god- 
delijke leer is, Zj was eene leer der hoogste 

wijse 
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wijsheid, boven alle menschelijk begrip vete 

heven (2)-” Zij behelsde verbofgenheden, on- 
doorgrondelijke geheimen (vs. 64 7}, doot 

God van alle eeuwigheid bepaald, tot det 

Christenen gelukzaligheid, maar door geen 
menschelijk vefnuft uit te vorschen. Van des 
ze leer hadden de voorhaamsten en geleerdsten 
der Joden de Goddelijke krächt niet ingezien, 
vs. 8 (3). Dit was genoegzaam gebleken, 

daar zij den Zaligmaker hadden gekruisigd, die 
door God tot eench Heet was gesteld, en ver= 
heven tot de hoogste heerlijkheid. Zoo was 
dan gebleken (vs. 9), dat de kruisleer eene 

deer was, welke geen mensch door eigen na- 
hik den= 

Cà) doÔir 32 AaAcduen Ev roïg Pehetars, Vs é. 

zegt. volgens Grotius en Beza, gelijk ook onze ov@re 

zetting heeft: wij spreken wijsheid onder de volmaak- 

ten, d, i wij gebruiken eene verhevener voordragt voor 

meer verlichte en geoefende Christenen; In denzelfs 

den. zin. wordt méAesas- H. XIV: oo gebruikte Deze 

eêAcsor worden zrvevmarinoù „ geestelijken , genoemd 

1 Kor. II: 15. je 
C2) Door of Bpgovres voü alövog tcórou worden; 

Ws, '6, 8, in-het algemeen die genen beteekend, welke 

door hunne magt en geleerdheid. het gezag- voeren over 

het volk, en door wier invloed de menigte geleid 

wordt. In dien zin wordt in bet N, T. van Oversten 

meermalen gesproken. Hier heeft de Apostel duide. 

lijk het oog op den Joodschen Raad; door weken de 

Zaligmaker ter dood veroordeeld is, 

D 
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denken kon uitvinden (4),en van welke God, 
haar zijn hoog raadsbesluit, de vruchten. doe 
ondervinden aan hen, die in het eerbiedig ges 

foof aan dezelve, he door eene opregte liefs 
de verëeren ; eene leer (vs. 10, LI)» geopens 

baard aan menschen door Gods Geest, die ak. 

Teen Gods bepalingen kent (5), die aan men 
schen wordt geschonken (vs. 12), om in te 

zien en bij ervaring te kennen, wat voorregten 
God hun wil schenken, 

Bij zulk eene leer , die uit haren aard zoo 
verheven en Goddelijk was, kwam het dan ook 

_in de voordragt niet aan op menschelijke wet 
sprekendheid, De Apostel zegt uitdrukkelijk 
CH. 1: 17), dat Christus hem niet had gezon. 
‘den, om het Euangelie te verkondigen mee 
Wijsheid van woorden ; H. Ils 25 zegt hij, 

dat 

(4) In dezen zin verstaan wij vs, 9 de woorden: 2 

BOlurmds odu eÎde, wad odg oüx Hrovoe, wad èrì vapdiuu 

Bvbpdzrou ode à&véBre De spreekwijzen zijn ontleend 
uit Jes, LXIV: 4. en LXVs 17, -Paulus-gebruikt dee 

zelve, omde goddelijkheid van- Bet. Evangelie aan te 
wijzen.» Zie Krause ad h. Le 

(5) De Apostel zegt vs. TO: zò vàp mveduu abvrs 

Breu, zaù và Blu voù Oeoù. 'Epeuväv betekent ondere 

zoeken; geheel doorzien. #2 (24ly wad @eoö zijn Gods 

verborgene raadslagen, goDie @eoö êv muorupiw dro 

Renpouptvn, VS. Je Paulus wijst ons dus hier op die 

afwerendheid. van Gods Geeser, welke wer boven alle 

menschelijk vernuft is verhevene whe 



pr BRIEVEN aan pe KORINTHERS. èr 

dat hij den Korincheren in alle eenvondigheid 
de getuigenis Gods had verkondigd; dat al dë 
kennis, welke hij bezat en mededeelde, be- 
stond in de kennis van Jezus Christus den ge= 
kruisten, en dat hij, wel ver van hen, gelijk 
de toenmalige wereldwijze leeraars , door schoo- 

fie woorden te willen bewegen, met de groots 
ste bezorgdheid hen door kracht van redenen 
tot zulk een geloof had zoeken op te wekken, 
hetwelk op eenen Goddelijken grondslag rüsts 
te, Verg. H. IV: oo. En H. Hi 13 zegt 
hij, dat hij in deze zijne prediking was in de 
waarheid geleid door den Heiligen Geest, wel- 

ke hem geleerd had, die Goddelijke lecr, naar 
haren verhevenen aard op eerie waafdige wijze 
voor te Stellen (6): Van dien Geest moest 
dan ook (vs. 14, 15) alleen alle wijshéid ko= 
mens Weùt terwijl hij, die niec door Hem 

werd 

(6) Wij lezen vs. 13, zvidädrinoe avevgarind 

buyupluovreg. Euyspivern Zegt conferre, interpretari s 

bergelijken, verklaren. Wvevgarsxà zijn de Goddelijke 

Zaken , wan welke vs. 9, 12 is gesproken, Achter 
veugarinsië versta men Acyösg, en verialë das, met 

Ekner, in Oss. sacris ad h. ke spirisualibiïs verbis spiri- 
fualia interpretantês, De zin is deze: niet met gekun- 
$telde, menschelijke welsprekendheid, mäar met zulke 
woorden, welke de Heilige Geest ofis leeit, drager 

…_tijdie zaken voor, welke ons door der Geest id ges 

‚ Opcrbaards 

Dé 
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werd bestuurd, ongeschikt “was, om Gods 
openbaring te verstaan en te erkennen, en de= 
zelve voor dwaasheid hield, kon hij alleen, 
die door den Geest werd bestuurd, hare God- 

delijke waarde regt onderscheiden (7). Het 
kwam dus (vs. 16 ) alles aan op eenen Christe- 

lijken zin, tot regt verstand van Gods alwijze 

bedoelingen in der menschen zaligheid. 

Elk, die op deze wijze den Apostel over 
de leer van het Euangelie hoort redeneren „ 

moet voorzeker het helder inzien eerbiedigen „ - 
waarmede hij herzelve beschouwde, en waar= 

door hij ons op de overtuigenste “wijze toont 

dat de Christelijke leer van eenen Goddelijken” 
oor- 

€72) Wugrs Evbpwroe (vs. 14) is de. mensch, die 
Gods Geest piet bezit. Verg. Jud, vs. 19. dÉgeabus is 

hier aannemen, erkennen, dvanptusodue, bevordeelen, 

waarderen. Zie Schleusner in voce, De zin van het 

geheele vs, is deze: ecn mensch, die niet door Gods ’ 

Geest wordt bestuurd, kan aan de Goddelijke , door 

Gods Geest geopenbaarde, leer van het Euangelie zij= 

ne toestemming niët geven, Hij houdt dezelve voor 

dwaasdeid, Hij kan die leer niet begrijpen, omdat» 

mei, tot regte kennis en waardering van dezelve, door » 

Gods Geest moet voorgelicht worden, Maar de geese 

telijke, de door Gods Geest bestuurde mensch (zegt. 

Paulus vs. 15) Ävanpiver pèv mdvra, beoordeelt alles 

voltedig: wdade Bà Ön’ odderdg Gvantiveras, doch hij … 

zelf kan van niemand, te wetens dergenen, die ‚dem 

Geest niet beziten, regt beoordeeld worden, 
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oorsprong is, en dus boven alle menschelijke 

wijsheid verheven, 

S. 2 

Zij staat in het naauwste verband. met 

de leer van het Oude Verbond, 

Gelijk Jezus en zijne Apostelen, overal ín 
hunne redenen en brieven „ van de schriften des. 

O. V, als Goddelijke Schriften spreken, en 

deze Schriften als den grondslag van hunne leer … 
beschouwen , zoo handelt ook Paulus in deze 

brieven. Niet alleen heldert hij verschillende 

zaken op door spreekwijzen uit het O, V., die 
aldaar in eenen verschillenden zin, van andere 

zaken gebezigd worden (8), maar hij gaat 
verder, en brengt de waarheden, welke hij” 
den Korintheren voorstelt, in het naauwste 

verband. met de uitspraken des O.V, 
Wan- 

(8) Zoo haalt hij, bij voorbeeld, 1 Kor, [: 19 een 
gezegde aan uit Jes. XXIX: 545 1 Kor, Ill: 19, 20, 

weder een ander uit Job Vz 13 en Ps, XCIVe rr, ten. … 

betooge , dat menschelijke wijsheid en. geleerdheid: nies, 

tig zijn in Gods oog. En 1 Kor, ll: 9 vinden wij … 

eene spreekwijze, welke Jes, LXIV:4 van Gods. wone. 

derdoend alvermogen gebruikt wordt, doch. hier -door 

Paulus in eenen verschillenden. zin aangewend. van -dg -— 

Denn voortreffelijkheid der. iede Openbaring, ze 



… Wanneer hij 1 Kor. XV: 21, 2e van Chrige 

tus spreekt, als dengenen, door wien het le» 

ven en de onverderfelijkheid is aan het licht 
gebragt, stelt hij dit in de naauwste betrekking 
tot den dood, die, als het gevolg van Adams 
zonde is in de wereld gekomen (9). 

a Kor. UI: 6—18 spreekt hij van het Rt 

gelie, in betrekking tot de Mozaïsche huis- 

houding, zoodat hij eensdeels de Mogzaïsche 
huishouding, als een zinnebeeld en voorteeken 
yan de Christelijke beschouwt, anderdeels de 

„voleindiging van. de eerste en de meerdere 
waarde der laatste duidelijk aanwijst (to). Tee 

REEN 

(9) De Apostel zegt 1 Kor. XV3 or, ea + naardien 
de dood door eenen mensch is gekomen, zoo is ook 

de opstanding der dooden door eenen mensch: Gelijk 

allen, die in Christus gelooven (verg. vs. 20, 23.) 
in of door Adam, ten gevolge van Adams zonde, ster- 

ven, Zoo a srad zij allen door Christus, hunnen 

Verlosser en Heer, levend gemaakt. Hij maakt dús 

niet slechts eene vergelijking tusschen Adam en Chris- 

tus, maar brengt ook de rampzalige gevolgen van 

Acams val, zoo als die in het Oude Verbond zijn be- 

schreven, in de naauwste berrekking tot de herstelling 

door Christus. WUitvoeriger bekandelt hij dit onder: 

werp Rom. V. 

(10) Wij willen nog iets tot opheldering van dit 
merkwaardige Hoofdstuk mededeelen, Van vs, 6 af 

vergelijkt Paulus de Christelijke bediening van het 

Nieuwe Verbond (uamús dsatúeng) met de Mozâïe 

sche, en voont de betrekking aan tusschen die beide, 
mise 



ger BRIEVEN Aan pe KORINTHERS. 88 

gen het gevoelen van hen, die den Joodschen 
Godsdienst te hoog verhieven, en nog aan 

den- 

namuders ze maere EL der eerste boven de 

laatste, Hij spreekt, vs, 6, van de letter (où verga) h 

dat is , van de geschrevene wet, welke de grondslag 

der Mozaïsche bediening was. Tegen de wer stelt hij 

over zò mveïua (den Geest van God), onder wiens 

opzigt het Euangelie verkondigt wordt, Hij noemt 

daarom. Christenleeraars dienaars van den Geest, vs. 6, 

en de Euangeliebediening eene bediening van den Geest, 

vs, 8. Van de letter (de wet) zegt hij, vs. 6, dar 

dezelve doodt, omdat de mensch sterft uit kracht van 

de wet. Verg, Rom, Ven VIl, Daarentegen zegt hij, 

dat de Geest levend maakt, omdat de mensch het le. 

ven verkrijgt door de kracht van den Heiligen Geest, 

Naar vs, 7 was de luister der wetgeving gebleken uit 
den glans, welke Mozes aangezigt hed bestraald , Exod, 

XXXIV: og en verv, doch slechts korten tijd had ge- 

duurd en verdwenen was, Maar heerlijker was (vs. 

7—9) de bediening van het Euangelie. Zij was eene 

bediening der rcgtvaardisheid , Sszuovin vis Osuavooûvnos 

welke de aankondiging behelsde van vrijspraak van 

gtraf en van het eeuwige leven, terwijl de Mozgïsche 

bediening eeze Bediening des doods en der verdnemenis, 

Biauovia vod bevárou val wijs xaruwplaews, was geweest, 

die den zondaar dood en verdoemenis Bedreigde, Of. 

schoon dus de Mozaï-ehe huishouding (vs. Io), êv 7oú* 

sn sij uéper, in dezen deele, in zeker opzist uitnemend 

genoemd kon worden, kon zij toch niet voortreffelijk 
heeten, in vergelijking met de uitnemende heerlijkheid 

der ec heden En zoo (vs, 11) de Mozaï- 

‚Sche bediening, die met de komst van Christus een. 

ginae genomen had, heerlijk was geweest, hoeveel te 

D 4 meer 
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denzelven waren verkleefd, spreekt de Apostel 
van denzelven als eene bediening. der letter, 

dat 

meer mogt dan de Euangeliebediening heerlijk heeten, 
die blijvend en duurzaam was. Deze kon dan ook 
(vs. 12) met regt door den Apostel in al haren luister 

“worden voorgesteld, Hij behoefde niet, gelijk Mozes, 
een deksel te leggen op zijn aangezigt. Dit was eer- 

tijds geschied (vs. 13) arpde zò uà Brevigus rods viods 

“Iapaù eis Tù TÉAog Taü zarapyovutsou, opdat de Is- 

raëlicen niet al te. duidelijk het einde-zouden zien van 

hetgeen eenmaal zou ophouden, Volgens Grotéus be= 

‘helst deze uitdrukking eene mystische” verklaring van 
den glans en van het deksel van Mozes, zoodat die 
glans eene voorbeduiding was van den luister der Evans 

geliebediening, welke in dien tijd niet mogt gekend 

worden. Dus is de zin, dat de Israëliten niet te sterk 

mogten zien op de afschaffing der Mozaïsche wet door 

Christus, die, gelijk de Apostel, Rom. X: 4 aan* 
merkt, het einde der wer was, in zoo verre zij eene 
voorbeduiding van Hem behelsde en door Hem hate 
vervulling had bekomen, Ook nu echter wilden de 

Israëliten (vs. 14, 15), door ongeloof verblind, en 
aan ‚de. verharding overgegeven, de vervulling van het 
Sinaïtisch Verbond niet opmerken, maar bleven, door 

gehechtheid aan hunnen Godsdienst, moedwillig. het 
deksel behouden, hetwelk over het Oude Verbond was 
verspreid geweest, doch door Christus. was opgehêe 

„ven. „Maar, voegt de Apostel (vs, 16) daar bij, ávéga 

8 Ev êmiorpéDn mede Kópsov, te weten, wapdiz aùrädv, 
als hun hart zich tot den Heere zal hebben gekeerd, als 

zij Christus in zijne waarde zullen hebben leeren ken= 
nen, zepsapeiras Tò «dAvupa, dan zal het deksel wors 

den weggenon,en, en met daarnet oogen. zullen zij 

er deg 
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dat is, der geschrevene wet, die in twee stee- 
nen tafelen gegraveerd was (vs. 6, 7); als 

eene bediening des doods en der verdoemenis 

(vs. 7» 9), omdat dezelve den overtreder dood 
_en verdoemenis bedreigde „en die alleen waar= 

de had, in zoo verre zij den zondaar de nood 
sf 

den glans van het Euangelie aanschouwen. Na dít al- 

les herhaalt Paulus nog eenmaal deszelfs hooge voor- 

ctreffelijkheid, vs. 17, 18. Vs. 17 zegt hij: ô 32 Kópsog 
sì nvedud èoriw, de Heer nú, te weten, Christus, ís 
‚de Geest, in Hem is en spreekt en werkt de Geeste 

Verg. Joh. Vl: 63. Door zijnen Geest is en werkt 
Christus in de geloovigen (verg. Rom. VII: 9,10), 
en waar de Geest des Heeren is, en werkt, daar is vrije 

heid, dat is, daar wordt de mensch vrijgesproken van 

de straf der wet, en aangespoord tot eene dankbare, 

Gode welbehagelijke deugdsbetrachting. Met zinspe- 

hing op de bedekking van Mozes aangezigt, besluit de 

„Apostel, vs, 18, aldus: maar wij Christenen, wij af« 
den , boven de Israëliten bevoorregt, wij mogen smet one 

gedekte aangezigten de heerlijkheid des Heeren, als in 
genen spiegel aanschouwen, wij mogen, zoo duidelijk 

die hier geschieden kan, (verg. 1 Kor. XIII: 12), de 
heerlijkheid zien, waarmede onze Heer is bekleed in 

den hemel (verg, Hebr, I). En zoo worden wij naar 

hetzelfde beeld in gedaante veranderd, dat is, (met 
-Zinspeling op de terugkaatsing der voorwerpen door 

eenen spiegel): wij zullen, gelijk Christus , eene. he- 

„melsche heerlijkheid deelachtig worden, &xò 3óEns ele 
déEav, van heerlijkheid tot heerlijkheid, dat is, die in 
-luister steeds zal toenemen; wzuôdzep &xrò Kuplou orveú- 

‘gaross; vals door des Heeren Geest , dat is, door- de wer. 

king van zijnen Geest. 

D 5 
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zakelijkheid „aanwees der verzoening en vrij 
heid , aangebragt door den Verlosser; als eene 

bediening derhalve (vs. 11, 1416), wels 

ke na de komst van Christus moest ophouden 4 
en ook eenmaal door allen als vernietigd bes 

schouwd zal worden. De Euangeliebediening 

daar en tegen beschrijft hij (vs. 6) als eene be- 

diening des Nieuwen Verbonds, door welke de 
Heilige Geest leven verwekt; als eene bediening 
der regtvaardigheid (vs.9 ), omdat dezelve den 
weg opent tot onze regtvaardiging door hee 
geloof in Jezus Christus; als eene bediening, 
die in wezen blijft, vs. II, en heerlijker is, 
dan al wat in de vorige huishouding mogt heer- 
lijk heeten, vs. 7— 113 als eene bediening 
eindelijk, vs. 17, 18, die vrijheid aankondigt 
en den weg baant tot eene toenemende en 
voortdurende verlichting en heerlijkheid, Daar 
enboven zegt de Apostel van de leer, welke 
hij predikte, uitdrukkelijk, dat dezelve eene 

vervulling behelst van de voorzeggingen «der 
profeten. z Kor. XV: 3 toont hij, dat de 

dood van Christus tot vergeving der zonden is 
geschied naar de Schriften, en wijst alzoo ten 
duidelijkste de vervulling aan van hetgeen des- 
wegens Jes. LI! en elders voorzegd was. Even 
zoo spreekt hij ook, vs. 4, van Jezus begrafea 

nis en opwekking, als eene vervulling van hets 
geen Ps XVI: 10. Jes, LIJi: g en elders, was 
afgereekend, Wij 
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Wij zien dus ook uit deze brieven, gelijk de 
Apostel dit in andere brieven breedvoeriger. 
heeft aangewezen, dat zijne leer gegrond is op. 
dedeer des O. V., en als een geheel mer des 
zelve moet worden beschouwd; zoodat wij 
ook in dit opzigt van deszelfs hooge waarde 
ons mogen verzekerd houden, 

S. 3 

Zij verheft hare voorstanders boven alle 
lijden, 

Ook hierin blijkt de waarde en voortreffelijk. 
heid der Euangelieleer, in deze brieven vaor- 
gesteld, dat zij hare voorstanders verheft bo- 

yen alle lijden, Onder al het lijden en de ver- 

volgingen van Joden en Heidenen, ‘aan welke 

in dien tijd de Christenen, bijzonder de Apos- 

telen , “waren blootgesteld , om de zaak van 

Christus, was er voorzeker veel kloekmoedig- 

heid en standvastigheid noodig, om getrouw 

ze blijven. Doch als dienaars van Christus , 

door het geloof in Hem gesterkt, getroostten 
zij zich niet slechts, dwazen te heeten, en als 

zwakken miskend en veracht te worden , maar 

de Apostel spreekt ook van zichzelven en zijne 
mededienaars, 1 Kor, IV: 9, als een’ speel 

bal van den moedwil der menschen, tor den 
dood 
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dood verwezen (11), en vs. 11, als bloorge= 
steld aan honger en dorst, aan naaktheid, aan 
slagen en ballingschap. Maar voegt, hij er vs. 8 
12, 13 bij, terwijl zij gescholden en vervolgd _ 
werden, zegenden en verdroegen zij, en ba- 
den, terwijl zij gelasterd werden en als uite _ 

vaag. 

C1r) Vs. g lezen wijz Aon yèp, Gre ô Oeds hug 
wods dzroordAoug èoxdvoug ànêdeikev, ûg êmibuvartoue, 

Örs Ófarpov êyeufdnger Tö Kóopm, wad dyysAag zal 
BvOrdrois. Met Greve verstaan wij t‚ d, pl. door âzo-_ 

erbAovg 2oxdrovg , de laatst aangestelde Apostelen, dat 
is, later werkzaam geworden, dan Cephas en Jakobus, 

Paulus noemt zich hier zoo, omdat men: hem te Ko= 

rinthe het Apostolisch gezag betwistte (1 Kor, IX: t 
en verv.) Zichzelven dus als eenen der laatste Apose 
talen beschouwende , zegt hij: mij dunkt, God heeft 

ons ten toon gesteld, ós émilavartoug, als menschen , 

die-tot den dood zijn bestemd , en elken dag niets ane 

ders dan den dood hebben te wachten; drs Géarpow 

Byevúdngev Tä zbouw, wad Zyyéhog ad ävbrdmoig, want 

wij zijn een schouwspel geworden voor de wereld, voor 
Eagelen en menschen, dat is, wij worden voor het oog 
zoo wel van Engelen als menschen, aan hoon en-spot, 

aan lijden en dood blootgesteld, Verg. Heringa, Verhe 
over de Engelen, bl. 98, 99. Mert deze spreekwijze _ 

schijnt de Apastel te doelen op de strafoefeningen der 

Grieken en Romeinen, welke hen, die tot den dood 

waren verwijzen (êxsôzvartoug), in openbare schouw= 

plaatsen, ten aanzien des volks, ten prooi gaven aan 

wilde dieren, met welke zij eenen gevaarlijken dood- … 
strijd moesten wagen, Voorbeelden, ook van Christes 

pen, veroordeeld tor zulk eene straf, vindt men bij. 

Elsner, te d. ph 
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vaagsels der wereld behandeld (12). Nadae 

bij a Kor. I: 3— 1e; in de vertroosting en _ 

uitedding geroemd had, welke hij had onder= 

vonden in het lijden, hetwelk hem in Azie was 

overgekomen, spreekt hij H. IV: 7=g we- 
derom van den gezegenden invloed der Euan-_ 
gelieleer te midden van alle zwakheid en lij- 

den.: Ziende op de menschelijke zwakheid „ 
zegt hij, vs. 7» 8, dat hij, als in aarden va- 

ten; de schat van het Euangelie droeg. Doch 

ofschoon verdrukt, was hij niet benaauwd; of- 

schoon twijfelmoedig, toch miet mismoedigds 

vs. 9, ofschoon vervolgd , toeh niet verlaten ; 

ofschoon nedergeworpen » toch niet verwor- 

pen. Even zoo zegt hij, H. VI: 37, dat 
der Apostelen aanprijzing deze was, dat zij 

uic achting voor en ter bevordering van hunne. 

bediening, in verdrukking, in nooden, in be- 

naauwdheden, in slagen, in gevangenissen, in 

beroerten, in arbeid, in waken, in vasten, - 
door Gods kracht dezelfde bleven in verdraage- - 
zaamheid en deugdsbetrachting: Al mogt ook- 

het kwaad gerucht (vs. 8— 10) hen voorstel-. 
len … 

C12) Trepszabdpuarz woU wócgev, uitvaagsels der 
wereld, purgamenta generis humani, eene uitdrukking 

Ontleend van de Grieken, die eerlooze misdadigers in 

tijden van rampen ter dood doemden, tot verzoening 

ei Godheid; zerigupa zegt heizelfde, Zie Krause 

bel En 
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len als verleiders, nogtans’ spraken zij de want 
heid; of als onbekenden, nogtans waren zij 
bekend; of als stervende, nógtans leefden zij; 
of als getuchtigden , nogtans waren zij niet ges 
dood; of als droevigen, nogtans- waten zij ais 

tijd blijdes of als verarmden, die niets beza=® 
ten, nogtans hadden zij alles, en verrijkten ves 
len. En hoezeer beroeme hij ziëh, e Kors 
XI: 23 en verv. over de moeîter, de gevaren: 
en het lijden , hetwelk hij van verschillende 
menschen in vefschillende tijden had doorgen 
staan (13); en dat alles (aKor. IV: 7), op= 
dat Gods kracht zou geopenbaard worden. Heé — 
Was (vs. Io 14 ) om Jezus wil, dat hij dem 
dood en doodsnood verdroeg, tot openbaring: 
van Jezus leven , het leven der onsterfelijkheid 

en in het geloof, dat God; die def Heiland: 
had opgewekt, ook de geloovigen opwekken 
Zoude met Hem, Het was genoeg (vs. 124 
15) 4 wanneer der Christenen welzijn daardoor’ 

mogt bevorderd worden. Wat den Apostel bes 
trof, hij beklaagde het zich niet (vs. #6), daf — 
zijn ligchaam verging, daar hij dagelijks naar 
den geest meer versterkt mogt worden, Ligt 

acht- 

(13) Men vergelijke Hand. XIV: 19. XVI: 22, 23e 
XXVII. Doch de meeste der hier gemelde bijzondef. 

heden zijn in Paulus Fevensgeschiedenis niet opgerees 

kende 
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achtte hij (vs. 17) de ras voorbijgaande ver. 
drukking, daar dezelve door eene uitnemende 
heerlijkheid zou achtervolgd worden. Verder 
zag zijn oog (vs. 18), dan het zienlijke en tij. 
delijke; het rigtte zich naar het onzienlijke 
eft eeuwige. Want hij wist (CH. V: 1—8)s 
dat hij, na het sloopen van zijn aardsche lig- 
chaam, waaronder hij zuchtte, een beter en 

heerlijk ligchaam had te wachten; en eene vole 
maakte gelukzaligheid (verg. 1 Kor. XV: 35 — 
54); hetgeen dan ook Voldoende was, om 
hem welbehagelijk voor den Heere te doen le- 

Ven, en hem deed jüichen in de overwinning 

over dood en graf e Kor. V: 9, 1 Kor. XVs 

55—57. Wie kan dit lezen, en moer niet de 

voortreffelijkheid erkennen vaí eene leer, die 
alzoo hare voorstanders tot de ware grootheid 
van ziel verheft, en hen over al deswisselinget 

eener moeitevollen wereld doet zegepralen 3 

TWEE. 
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TWEEDE AFDEELING: 

GELOOFSLEER, VOORKOMENDE IN DB. 
BRIEVEN AAN DE KORINTHERS 

zi 

“ft 

$. Ee | we LEN 2} 

Aangaande de verlossing van zondaren, näa 
Gods plan, daargesteld. door Jezus 

Christus. 
2 

Wi gaan over tot de opgave van-de geloofse 
waarheden, welke, naar de behoefte der Koe 

rinthische gemeente en het doel des Apostels, 
eene nadere ontwikkeling vereischten., ven. daare 
om opzettelijk door hem behandeld zijn in dee 
ze brieven. 

De Korinthers op dE waarde der vds 
van zondaren door Christus, en‚op. de groots 
heid van den Verlosser te wijzen, moest eene 
eerste hoofdzaak zijn van den Apostel in deze 
‘brieven. Ofschoon zij toch, door het Euam= 
gelie, tot het geloof in Hem waren geroepen, 

zagen velen Hem, als het groote voorwerp van 
kun 
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hun geloof en van hunne vereering , maar al te 
geer voorbij; terwijl zij, buiten Hem , in ei- 

gene wijsheid zich beroemden, en Hem in hun- 
nen levenswandel miskenden, Gelijk elders in 

de schriften des N. V. meermalen geschiedt, 

zóo verklaart ook Paulus uitdrukkelijk in deze 
brieven , dat God zijnen Zoon tot verlossing 

van menschen heeft overgegeven. Door Hem, 

die het beeld Gods-is,-e Kor. IV: 4, door 

wien alle dingen zijn, 7 Kors VIII: 6, door 

Hem heeft God (2 Kor V: 18, 19) het zon. 

dige menschdom met zich verzoend, en aan 

hetzelve volkomene verseving van zonden en 
alle daarmede verbonden geluk geschonken (1). 

Van 

C1) Nadat Paulus, vs. t7, van het voorbijgaan 
van oudere: godsdienstinrigtingen en verpligtingen «ge= 
sproken, en gezegd had, dat dezelve door de geheel 

nieuwe inrigting van het Christendom waren. vervan- 
gen ; wijst hij nader den Goddelijken oorsprong en den 

aard van hetzelve aan. En alle deze dingen, zegt hij 
vs. 18, dat is, de gansche nieuwe Christelijke bedee. 

lings is ft God, van God afkomstig, die ons, dat is, 

de wereld, het mierischdom (vs: 19) met zich zelven 
verzoend, bevredigd , in zijne vriendsehap hersteld 

heeft, wataÂdooei riva Eur geeft te kennen: ie- 
mand, die wijandig tegen ons gezind was, zich weder 

tot vriend maken; Zoo deed God mer de wereld:;--Hij 
deed het door Jezus Christus, (vefg. vs.-19) te weten; 

door den dood van Jezus Christus (verg. vs. a1. Rom, 

V: ro). Hij toonde aan bet zondige menschdom zijne 

bedadiëe gezindheid, ‘door aan: hetzelve de zonden 
E niet 
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Van de zedelijke verbastering des menschdomss 
welke hiertoe aanleiding gaf, van deszelfs vije 
andschap van God, en deszelfs schuld en strafe 

waardigheid voor Hem, spreekt de Apostel in” 

deze brieven wel niet zoo opzettelijk en uitvoe- 

rig, als dit, onder andere, Rom. [VIII en 

elders door hem geschiedt. Evenwel doet hij 
ons duidelijk genoeg kennen, dat het mensche 
dom, door de zonde, aan de straf der wer îs 
onderworpen, a Kor. lil: 6, 95 of; geliik hij 
het elders uitdrukt, aan den dood, ten gevole 
ge van Adams overtreding, 1 Kor. XV: ar, 

22, 

niet toe te rekenen (vs. 19), maar die te vergeven, 
kwijt te schelden, opdat alzoo zondaren geregtvaar= 

digd, van de straf vrijgesproken (vs. 21), hunne 

vijandschap van God afleggen en zot zijne vriendschap 

zouden wederkeeren, Deze was dan de voortreffelijke 
inhoud der Euangelieprediking,. God had (vs. 18) aan 
zijne dienaren de bediening der verzoening gegeven, 

opgedragen, of , (gelijk het raar eene Hebreeuwsche 

spreekwijze vs. 19 wordt uitgedrukt, ) het woord der 
verzoening in hen, dat is, in hunnen mond, gelegd, 

Op dezen grondslag rustte dan ook het gezag van Pau- 

lus en van zijne mede-apostelen. Met regt mogt hij 
zeggen, vs. 20: zoo zijn wij dan gezanten van Christus 

wege, die in den naam van Christus spreken, a/s of, 
liever , zoodat God u door ons laat bidden, om van zije 

ne zondaarsliefde gebruik te maken, Van Gods wege 

bidden wij u in Christus naam: laat u met God verzoee 

nen, neemt de verzoening met God aan, die u wordt 
aangeboden, 
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aa, zoodat het noodig was, hetzelve van de 
straf der zonden te verlossen, en te herstellen 

ia Gods vriendschap. Alzoo was het dan Gods 
genadige bedoeling (a Kor. V: er), dat zijn 
Zoon, de onschuldige Jezus, als een zondaar 

zou lijden (2 ), opdat zondaars, om de waar- 
de van zijne verdiensten, van de schuld onthe- 
ven, vrijgesproken voor God en hersteld zou- 
den worden in het genot van al de voorregten , 

welke zij door de zonde hadden verloren. Verg. 
1Kor.XV: 3, Vl: si. VI: zr. In denzelf- 

den 

(2) Paulus verklaart in dit vs. nader, door wat 
middel God het menschdom met zich heeft verzoend, 
Dien, die geene zonde gekend heeft, zegt hij, te weren, 

Jezus Christus, die nooit bij ervaring wist, wat zon- 

digen was, heeft God zonde voor ons gemaakt, dat is, 

voor ons doen lijden en sterven, even als wate hij 

een zondaar geweest, opdat wij zouden warden egte 
vaardigheid Gods in Hem, dat is, opdat wij, naar Gods 

doel, als regtvaardigen , even als waren wij rêgtvaar- 

dig, vrijgesproken zouden worden van de straf der 

zonde; zwupriz, zorae beteekent hier (naar eene He- 
breeuwsche spreekwijze) zondaar, gelijk in dit zelfde 
vs. restvaardigheid gebruikt wordt voor regtvaardigen; 

Ef. V: 8 duisternis ea Jicht voor verduisterde en ver= 

lichte personen; Gal. ILT: 13 vloek voor een’ vervloek- 
ten. Dat hier het woord &uzprig niet in den zin van 

zondoffer kan opgevat worden, gelijk sommigen wil- 

len, heeft Bosveld t. d, pl. aangewezen. Men kan de- 

ze beteekenis niet genoegzaam door voorbeelden uit 

Paulus brieven bewijzen, 

E 2 
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den zin zegt Paulus, 1 Kor. T: 30, dat God zije 
nen Zoon heeft geschonken, niet slechts tot ” 
openbaring van zijne wijsheid, maar ook om 
voor menschen de regtvaardiging voor God, de 
vrijspraak van hunne zonden te verwerven, hen _ 
tôt heiligmaking op te leiden, en alzoo voor’ 
hen te worden eene oorzaak van volkomene 
verlossing. Zoo heeft God met den dood van 
zijnen Zoon het geluk van het gansche mensch- - 
dom bedoeld. Met regt mogt dus de Apostel 
Jezus en zijnen kruisdood den grondslag van al- 
le zaligheid en den hoofdinhoud der Euangelie- 

prediking heeten, z Kor. II: 2, III: 11. 

$. 2. 

Aangaande het hoog gezag van Jezus Chris-" 
tus, als den Verlosser der menschen, en 

zijne betrekking tot zijne gemeente, 

Uit hoofde van de verlossing, naar Gods wel- 
behagen , door zijnen Zoon vrijwillig aange- 

bragt, staat de Vader tot Hem,-als den Ver- 
losser der menschen, in de naauwste betrek- 

king. 1 Kor. III: 23 zegt Paulus: gelijk de 
Christenen aan Christus behooren, zoo behoort 
ook Christus aan God, als de groote Godsge- 

zant, die den raad van. God volkomen gediend 
heeft, door en met wien de Vader aan men 

schen 
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schen zijne liefde bewijst. In dien zin is God 
Cia Kor. XI: 3) het Hoofd van Christus, die, 

naar Gods wil en bevel, het plan tot zaligheid 

van zondaren heeft volbragte Vooral leert ons 

de Apostel deze betrekking nader kennen 1Kor. 
XV. Van de opstanding der dooden sprekende, 
zegt hij vs. 15, dat God, na het lijden en den 

dood van zijnen Zoon, Hem uit het graf heeft 
opgewekt, en daardoor erkend als den Verlos- 

ser der wereld. God heeft hem daarenboven 
(ter belooning van zijn Verlossingswerk, Hebr. 
1: 3) tot de grootste eer en het hoogste aan 

zien verheven, en Hem het Koningrijk toever- 

trouwd over menschen. Hij heeft (vs. 24 — 28) 

alle dingen zijnen voeten onderworpen. Hij zal 

Hem overalle vijanden van het Christendom doen 
zegepralen. En als nu alle aardsche heerschape 
pij en magt zal zijn vernietigd, dan zal weder 
de Zoon het Koningrijk aan den Vader overe 
geven, opdat alzoo de opperheerschappij wor- 

de toegekend aan den Vader (3 je 
Zoo 

(3) De Apostel, vs. 23 gezegd hebbende, dat 
Christus, de eersteling der opstanding, eenmaal, bij 

zijne laatste komst ten oordeele, eene algemeene gp. 

standing der dooden zal doen volgen, meldt ons , vs, 

24, dat alsdan het einde zijn zal, wanneer hij het Ko. 

ningrijk aan God den Vader zal overgegeven, en alle 

heerschappij en kracht en magt zal vernietigd hebben. 

Paulus verstaat dus door zéAog Vs, 24 duidelijk hee 

E 3 eins 
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Zoo heeft dan, naar de leer des Apostels, 

Jezus Christus, als Vetlosser der menschen, 
het 

einde van het bestuur, hetwelk de Zaligmaker na het 

volbragte verlossiugswerk , als Middelaar, Hoofd en 

Heer, in den naam des Vaders witoefent tot zaligheid 
vân menschen. Verg. Macth. XXVIII+ 18, en andere 
plaatsen, in welke van de heerschappij van Jezus Chrise 

tus wordt gesproken, Dit bestuur, vs. 24 het Koning- 

rijk genoemd, komt elders in het N, V, voor onder 

den naam van BaosAcie Xpievou, Puorheíz roù Oca, 

Bersheia rüv oöpevöv. Het vertoont zich m het bewind 
over de gansche wereld en alles, wat in dezelve gee 
beurt; vooral in de zorg van Christus voor zijne ge» 

meente, welke Hij door zijnen Geest leert, troost en 

leidt, voor dwaling, ongeloof en verleiding behoedt, 

en over rampen en dood doet zegepralen. In dien zin 

moet Hij, vs. 426, alle vijanden , welke zich tegen 
het Christendom verheffen, overwinnen, Onze Heer 

Jezus Christus komt hier dus voor als Middelaar Gods, 
die, gelijk Hij op aarde, in den naam des Vaders sprak 

en wonderen deed , zoo ook, na zijne hemelvaart, de 
fegering der wereld en van het Christendom van den 
Vader heeft ontvangen, op zijnen last dezelve uiroe. 

fent, en in zoo verre aan Hem onderworpen. Deze 

Christokratie duurt zoo lang de tegenwoordige aardsche 

huishouding bestaat, Als eenmaal het €inde van deze 
huishouding en de opstanding der dooden daar zijn, 
dan zal dezelve ophouden; dan zal Christus de Hem 
toevertrouwde Koninklijke waardigheid nederleggen, 

en het Koningrijk aan zijnên Vader overgeven, De 

Apostel voegt er bij vs. 28 : opdat God zij alles in al. 

Jen, dat is, opdat den Vader de opperheerschappij 
worde toegekend, Anderen verklaren het dus; opdat 

God 



peR BRIEVEN AAN pe KORINTHERS, za 

het onbepaalst gezag verkregen. Hij is de Heer 
der wereld en van zijne gemeente. Tot die ge- 
meente nu staat de Verlosser in de naauwste 
betrekking, zoodst Hij voor haar zorg draagt, 
en zij Hem liefde en gehoorzaamheid is ver- 

schuldigd. Hij is het, onder wiens bestuur 
God het Euangelie der verzoening doet predi- 
ken aan menschen, door zijne dienaren, die 

zich dus als gezanten mogen beschouwen van 

Christus, door den wil van God, 1 Kor. III: 9. 
2 Kor. V: 18 — 20. Verg. Il: 14—16 (4), 

1 Kor. 

God erkend worde als de bron van heil en zaligheid 
voor alle redelijke schepselen, 

Dit zij genoeg van het gezag, door en Vader aan 

Christus gegeven, Dieper moeten wij in deze zaak niet 

willen treden, 
(4) Te regt vertalen de, onzen de woorden vs, 14: 

ri 32 Oe KdÁpig, vö mávrore ÔpsauBebovrs huls èv rü 

Kpioräü, Gode zij dank, die ons altijd doet triumferen 

án Christus. Zie Beza en Grotius ted. pls en Glassins, 

Phil. S. Le le Tract. 3. Pp. 252 Sqqe ed, Darch, Paulus, 

vol ijver voor zijne. Euangeliebediening, en overtuigd 

van deszelfs hooge waarde, geeft hier te kennen, dat 

God het zijnen diensren nimmer laat ontbreken aan de 

blijken van het gezag, waarmede Hij hen heeft be. 

kleed, Hij verklaart zijn gezegde ia de volgende woore 

den: xaì rùv ôouùv — rórys, allerwege maakt Hij door 

—…ons de reuk zijner kennis openbaar, dat is. Hij ver- 

spreidt door ons zijne kennis, die voor menschen 
boven alles aangenaam en heilzaam geacht moet wor- 

„den. Vs. 15, 16. ontwikkelt hij nader zijne meening: 

E 4 “Ors 



za pE GEER, GELOOFS- en ZED Le 

iKor.l : 1e gKor. Is; 1…-aKor. IV: r. Zij wore 
den. door Gods Geest in hunne prediking be- 
stuurd, en tot dezelve bekwaam gemaakt, 1Kor. 

IH; 10— 13. Verg. 1 Kor. Xll en XIV. 2 Kor. 
Hil: 5. Door hunnen dienst zorgt de Verlosser 
„voor het welzijn van zijne gemeente, Onder 

Gods zegen zijn zij bevorderlijk tot uitbreiding 

en bevestiging van dezelve, 1 Kor. Ill: 57, 
8. En terwijl de gemeente des Heilands, in 

al de voorregten deelt, welke Hij voor haar 
heeft verworven, mag zij zich tevens te allen 

tijde op Gods onwankelbare trouw en beschere 

ming volkomen verlaten ; want in Christus zijn 
alle beloften Gods gewis. God heeft de Chriss 
tenen ingewijd, om deelgenooten van die be 

loften te zijn, en tot een onderpand van de- 

zelve, zijnen Geest in hunne harten gegeven , 

zKor. I: g. 2 Kor. 1: ao—g22 (5) 
Uit 

“Ors Kpsoro eùwdta Erpèv — Euv. Hij wil zeggen: 

onze prediking van het Euangelie van Christus draagt 

altijd Gods goedkeuring weg, het zij menschen, door 
deszelfs verwerping, zich zelven in het verderf store 

ten, of, door het geloof aan hetzelve, zalig worden, 

Verg, IV: 3, 4. Eúwdiav eivar r@ @eû zegt: Gode 

aangenaam , welgevallig zijn, zijne goedkeuring wege 

dragen. In dien zin wordt eëw3fa door den Apostel 
meermalen gebruikt, bij voorbeeld Ef, V: 2. Fil. IVé 
18. 

(5) Door het woord gpicug, Vs. 21, schijnt de 

Apostel te zien op de zalving van Koningen, Priestors 

en. 
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„Uit de betrekking van: den Verlosser tot zij 

ne gemeente vlocit nu voort, dat zij Hem moet 

eerbiedigen, als het Ree voorwerp 

van hare aanbidding, hare liefde en gehoor= 

zaamheid. Hij ek is het, wiens naam door 

de gemeente wordt aangeroepen, 1 Kor. I: 23 
en wiens genade, als eene Goddelijke gave, 

over dezelve wordt afgebeden, 1 Kor. 1: 3. 
Kor. XIII: 13. Christenen zijn geheiligden 
in Hem, r Kor. Is 2; deelgenooten van Gods 
‚genade door Hem, vs. 4. Zij zijn eene ge- 

meente, welke God zich, tot den duursten 

losprijs „door den-dood van zijnen Zoon heeft 
„gekocht, en-door zijnen Geest geheiligd, zoo 

dat zij Hem met ligchaam en geest moeten vere 
heerlijken, z Kor. Vl: 11, 19, 20. Zij zijn 
geroepen vot de gemeenschap van Jezus Chris- 
tus hunnen Heer, 1 Kor. I: 9, aan wien zij 
als hun Haofd behooren, 1 Kor. Ill: 23. XI: 

35 

en Profeten, welke oudtijds plaats had, bij de inwij- 

ding tor hun ambt, Cok het woord eÔpzyrodgevog, vsa 
2a en elders in Paulus brieven voorkomende, wordt ge. 

bruikt van hen, die plegtig in hunne betrekking werden 
ingewijd, en hiervan een teeken ontvingen. De Apos- 

tel wil zeggen, dat Christenen, nu zij eenmaal, door 
het geloof mm Christus, in de naauwste betrekking met - 
God waren getreden, en het onderpand van zijnen Geest 

hadden ontvangen, ook volkomen mogten vertrouwen 

op de ‘vervulling van zijne beloften, 

E 5 
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33 wiens liefde, daar Hij voor allen gestorven 
is, hen moet dringen, om niet voor zich zel. 

ven, maar voor Hem te leven, a Kor, V: 14, — 

15. Verg. 1 Kor. V: 7; en als nieuwe schep- 
sclen met Hem verëenigd te zijn, a Kor. V: 
17. 1 Kor. Vl: 17; met wiens verëering Chris- 
tenen, als leden van Hem, de zonde onbe= _ 

staanbaar moeten achten, 2 Kor. Vl: 14, 15, 
en met wiens miskenning de vloek is verbone 
den, 1 Kor, XVI: o2 (6). 

S. 3. 

C6) Door iemand, die den Heer Jezus Christus niet 
bef heeft, bedoelt hier Paulus zulk. eeven gewaanden 

Christen , wien de Zaligmaker niet dierbaar is, die on- 

verschillig is omtrent Hem, geenen prijs op Hem stelt, 

zich niet houdr aan zijn onderwijs, maar leeft naar zij- — 

pen verkeerden zin, die Christus naam misbruikt tot be= _ 

dekking zijner schande „ en Hem. verachtelijk maakt in 
het oog der wereld, Van dezen zegt de Apostel; hij — 

zij eene vervloeking, dar is, gelijk hij het Gal. [+ 8,9 

uitdrukt: Aij zij vervloekt, De spreekwijze is ontleend 

van de Joden. Zij gebruikten dezelve , wanneer zij ic- 

mand de uitbanning uit de maatschappij en den dood, 

naar het Goddelijk vonnis , waardig verklaarden , en, 

voor zoo ver hun dit vrijstond, dat vonnis aan hem 

ten uitvoer bragten, Van hier houden sommigen.t. d, 

pl. de uitspraak van den Apostel voor eene banverkla- 

ring, in dezen zin: hij zij van de gemeente uitgesloten; 

hij zij in den ban, Wij kunnen ons echter met dit ge- 
voelen niet verëenigen, om de volgende redenen, Als 
Paulus van het in den ban doen spreekt, 1 Kor, Vs 2, 

13» dan bezigt hij eene andere uitdrukking. Hij spreekt 
hier 
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S. 3 

Aangaande den Heiligen Geest en zijnen 
invloed op het geluk van zondaren, 

Als eene hoofdzaak van de Christelijke Ge- 
loofsleer , voorkomende in deze brieven „, moe 

gen 

hier niet van eene openbare schenddaad , die met uitban- 
ning uit de gemeente gestraft, maar van liefdeloosheid , 

die niet door de opzieners der gemeente kon beoor- 

deeld worden. Het woord Avdbegu, hier gebruikt, 

wordt door den Apostel in eenen sterkeren zin geno- 

men 1 Kor. Xlls 3. Verg. Gal. It 8, 9. Ook toont 

het bijgevoegde gapyv abx duidelijk , dat hij. ons hier 

niet zoo zeer op eene menschelijke, maar op de God- 

delijke veroordeeling wijst. Hlij bedoelt dan en billijke 

het Goddelijke vonnis des doods en des verderfs, door 

Christus zelven uitgesproken tegen huichelaars, die , 

ofschoon zij den naam van Christus noemen, echter 

hem niet liefhebben, maar versmaden „en zich. niet 

willen bekeeren, Verg. Matth, XXV: 4r. Vergs Joh. 
III: 36, Zijne uitspraak behelst eene aankondiging „op 
Apostolisch gezag gedaan, van Gods regtvaardige straf, 

bij Christus aanstaande wederkomst, Dit wordt-nader 

door de uiedrukking mapdèv àfd aangewezen, welke , 

naar den Syrischen tongval, bekeekents onze „Heer 

komt , of staat te komen, te weten, ten oordeele, Zie 

Hand, I: 11. 1 Kor. XI: 26, Vergelijken wij hier ine 

zonderheid 1 Kor, IV: 5 in verband met vs..4, dan 

heeft het gezegde van Paulus td, pl, dezen nadrukke- 

lijken zin: die Heer, welken men eenen tijd lang. val- 

schelijk belijdt, zonder Hem lief te hebben, staat op 

de 
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gen wij ook beschouwen, hetgeen in dezelve _ 

gezegd wordt van den Heiligen Geest, en zij- 

nen invloed op het geluk van zondaren. Bij- 

zonder noodig was het, de Korinthers opmerk- 
zaam te maken op zijnen invloed en zijne wer- 

king, daar zij door de hooge waarde, op wel- 
ke zij menschelijke wijsheid stelden, de wer. 

king van Gods Geest wederstreefden, op ga- — 
ven zich verhieven, die zij aan Hem alleen had- 
den te danken, en aan twisten, zinnelijke bee 

geerlijkheden en andere ondeugden zich over- 
gaven, die te eenenmale strijdig waren met den 

geestelijken en hemelsgezinden wandel, tot wel. 

ken 

de komst , om te vonnissen, en zal het regtvaardig oor= 
deel vitspreken over zijne valche belijders, — Denken 

wij nu hierbij aan die kwalijk gezinde Leeraars, en an- 

deren, die met hen in de Korinthische gemeente ver- 

geeldheid , dwaling en ondeugd verwekten, en alzoa 

den Heiland miskenden, dan is de uitspraak des Apos- 
tels allezins doelmatig en gewigtig. Hij toont door de= 

zelve, dat hij hunne verkeerde grondbeginselen en be- 
doelingen kent, Hij maakt hen opmerkzaam op hun. 
bestaan en gedrag. Hij boezemt hun ontzag in voor je 

Christus, hunnen Heer en Regter. Hij wil niet nala. _ 
ten, op deze wijze zijnen brief te besluiten met eene 

nadrukkelijke waarschuwing, opdat niemând, die den 
Verlosser niet hartelijk lief heeft, zich zijne genade 

toeëigene ; opdat ieder op de geveinsden opmerkzaam 
worde gemaakt, en, indien zijn eigen hart hem vere 
oordeelen mogt, zich bekeere, 
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ken zij waren: geroepen. Het zal dan nu van 
belang zijn, de denkbeelden, welke de Apos- 
tel, naar de behoefte der Christenen, voorstelt 
aangaande den Heiligen Geest, nader te over- 
wegen. Dat men door den Heiligen Geest slechts 
een’ naam of kracht van Goden Christus zou 
moeten verstaan, gelijk sommigen willen, of — 

de geestelijke gezindheid der Christenen , doet 
ons Paulus in deze, even min als in zijne overi- 
ge brieven, denken, Integendeel leert de Apos- 
tel ons den Heiligen Geest kennen als onder-= 

scheiden van den Vader en den Zoon, in zijn 
bestaan en werk , doch met beiden dezelfde 
Goddelijke natuur deelachtig , en door God en 

den Verlosser geschonken tot Lieeraar en Be- 
stuurder der Christelijke gemeente. Hij is het, 

die met de hoogste vrijmagt aan elk zijne gaven 
“uitdeelt, 1 Kor. XI: 4=err (7); wiens ge- 

mectie 

(7) Onder de gaven, t. d, pl. gemeld, noemt Pau- 
lus, vs. 8, allereerst hét woord der wijsheid, Aöyog ao- 
Plas, dat is, de bekwaamheid, om over Goddelijke 
zaken op eene verstandige wijze te redeneren, in tee 

genoverstelling vân die wijsgeerige twistredenen over 

den godsdienst, welke meermalen door den Apostel 
worden afgekeurd in deze brieven, bij voorbeeld, 1 Kor, 

Ten IL. Door het woord der kennis, Aôyog yvórsug, Vse 
8, schijnt eene rede eangeduid té worden, welke streke 
te, om de grondstellingen en waarheden van het Chtis- 

tendom in haten diepsten Zin te verstaan, en her hel- - 
derste inzigt te geven in het plan van God to: zalig. 

heid 
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meenschap, als eene Goddelijke, als de beste. 

gave over de gemeente wordt afgebeden, a Kor 

XIII: 

heid van menschen door het Euangelie, Verg, 1 Kors 
XIII: 2, XIV: 6 en andere plaatsen, in welke van de 
ware kennis wordt gesproken. Geheel onderscheiden 
van deze was de gewaande kennis der wereldwijzen, in 
weike deze zich beroemden, en.van welke de Apostel 
meermalen spreekt in deze brieven, -— det geloof, arie 

Cris» VS. 9, bestond in het vertrouwen op Gods bija_ 

stand en bescherming in het verrigten van wonderwers_ 

ken (verg. Matth, XVI[: 29. 1 Kor. XIlI: 2), en int 

het verdragen van alle lijden om de-zaak van,Christusa 
In dezen zin gaf Paulus onder anderen, aKor, IV Vils 

van zijn geloof de treffendste blijken, — Xapiagara 

lagdruv, de gave der gezondmaking, vs. 9 ‚ was de be= 
kwaamheid, om krankheden door eenvoudige middee 
delen „ verëenigd met het gebed, te genezen, hetwelk, 

onder anderen, door de Ouderlingen der gemeente vers, 
rigtwerd, Jak. Vz 14, 15. — De uitdrukking êvepyú= 

garu Suvdgeuvs werkingen der krachten, Vs. KO, schijnt 

in het algemeen het verrigten van wonderwerken aan te 

duiden. „Men beschouwde de êvepyúgera als krachten, 

die van den wonderdoener uitgingen. Zie Mark, V: 30, 

Luc, VI: 19. Hand, V: 15. XIXe 11-12. Zoo zeis 
de ook Herodus van Jezus, welken hij hield voor Jos 

hannes den Dooper , aê Ouvdpeig èvepyoüai èv würd, 
krachten werken in Hem, Matth. XIV: 225 en van Stes 

phanus werd, bij het verrigten van wonderen, in dene 

zelfden zin gezegd, dat hij was vo/ van geloof en kracht, 

oAúpng zierews Kaì Ouvdpewg, Hand, VI: 8, — Door 

apoPsrein, de gave der profetie vs. TO, moet men niet 

slechts de gave der voorzegging verstaan, ook niet al= 

leen de uitlegging der profetische schriften des O, Ve 

„po 
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XIll: 13. Zonder zijnen invloed kan niemand 

in waarheid Christus als Verlosser en Heer er« 

ken- 

MpoÔurue, DNI, waren oudcijds mannen , door 

Gods Geest gedreven, die op Goddelijken last , het 
volk leerden, vermaanden, bestraften, en alzoo Geds 

wil aan hetzelve openbaarden; het zij door gewone ree 
denen, uit hunne eigene godsdienstkennis ontleend , 

het zij door mededeeling van bijzondere waarheden, 
op esne buitengewone wijze hun door God bekend ge- 

maakt, In dien zin worden ook Jezas en de Aposteien 
in de Schriften des N, V, profèten genoemd. Ook in 
de eerste Christentijden bestonden er profsten, die de 

gemeente , eer er vaste, wel onderwezene Leeraars in 

dezelve aangesteld waren, onder Gods bijzonder be. 

stuur, voorlichtten in den godsdienst, Zie Hand. XIIL: 

r. 2 Thess. V: 20 en eiders. Deze schijnt Paulzs bij= 

zonder te bedoelen , als bij hier spreekt van de gave der 

profetie. Hij verstaat door profeten menschen, die, door 

Gods Geest opgewekt en bestuurd, de gemeente leer- 
den en stichtten , en haar Gods wil duidelijk voorstele 

den (1 Kor, XIV: 3, 30), ten blijke van Gods lief= 

dezorg voor dezelve en tot overtuiging der ongeloovis 

gen , vs. 24, 25e Of zij ook te Korinthe toekomende 

zaken hebben voorzegd, gelijk elders ( Hand. XI: 28, 

XXI: ro, If) kunnen wij niet bepatèn, Openlijke be- 

wijzen van huane Goddelijke zending, waardoor zij 

boven het oordeel der gemeente verheven waren, had- 

den zij niet. Zie 1 Kor, XIV: 29. — AiÁupiaig aveu- 

géruv, de onderscheiding der geesten, vs, Io, ten naauw- 

ste met de profetie verbonden, was de gaaf , om ware 

van valsche Leeraars, ware van valsche Profeten, ge- 

loovigen van ongeloovigen te onderscheiden, en, naar 

zekere kenteekenen, ook dé verborgene gezindheden 

van 
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kennen, en wie door Hem word: bestuurd, 

kan den Zaligmaker niet miskennen , 1 Kore 
XII: 

van het hart te beoordeelen, Ook deze gave was dese 

tijds van groot belang, Daar het, volgens de getuigee 

nis der Apostelen, (1 Tim, IV: 1 en verv, 1 Joh. IVs 

1 en elders) ligtelijk kon gebeuren , dat er bedriegelijke 
Leeraars in de gemeenten verschenen, en hunne dwae 

lingen deden doorgaan voor waarheid, was eene naauws 
keurige onderscheiding van echte en valsche Leeraars 

hoogst noodig, om alle misleiding der Christenen voor 

te komen, Nog wordt vs. 10, gesproken van de g4e 

ve om merigerlei talen, yévn yAwooûv, te spreken ; 

eene gave, welke door de Korinthers op eenen bijzone 

der hoogen prijs werd gesteld, en daarom door dert 
Apostel uitvoerig wordt behandeld, Faúsey of yAude 

odie Audoüwreg waren menschen, die in eene of meet 
vreemde talen, door lofredenen, gebeden en liederen 

God verheerlijkten, 1 Kor, XIV: 1417. Verg. Hands 

X : 46, Dit diende ter bevestiging der Goddelijke waare 

de van het Euangelie, en om de aandacht van onges 
loovigen op hetzelve te vestigen, 1 Kor, XIV: 22, Ale 
leronwaarschijnlijkst is de gedachte van velén, die doot 

yAdeon niet de rede, maar de tong, het middel der 
spraak verstaan, Zij meenen, dat doof yAdsen Aakcîs 
worden aargeduid- zekere duistere klanken, alleen door 

de beweging der tong voortgebragt, in eenen staat van 

hooge inspiratie, in welke alle uiterlijke bewustheid is 
verdwenen, en war de ziel denkt en gevoelt, in ongee 

articuleerde toonen wordt uitgedrukt, Deze klanken, 

zeggen zij, werden door hen, die ze voortbragten en 

buiten zich zelven waren, niet begrepen, noch ook 

“goor anderen, die ze hoorden, indien met dezelve niet 

‘eene uittegging verëenigd was, De uitlegging zou den 
hebe 
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XII: 3. Hij is het, door wien Christenen vari 
„hunne vorige dwalingen teruggebragt, gerei 
ee, nigd 

„hebben bestaan iu de begdafdheid, om, na de inspira= 

“tie, zich te herinneren, wat de ziel, gedufende dezele 

Ve, had gedacht en gevoeld , en herzelve met verstaane 
…bare woorden aan änderen voor te dragen, De-voore 

sstanders vän dit gevoelen hebben eerst deze zooge- 

„noemde beweging der tong, met de duistere orakel. 

r«klanken, welke zij voortbragt, aan de wonderdoende 

„kracht van Gods Geest toegeschreven, Met zie-C.-G. 

…Bardili , significatus primitivus vocis stpoÔfrnss ex Plaa 

 “Zoneerutus „ct novo tentamîne interpretandi 1Cor. 

„AI, Goett.-1786. p. 27 sqq. Daarna- hebben andere 
vegeleerden deze klanken alleen gehouden voor vruclie 

ten van den menschelijken geest; wanneer deze , door 

„verhevene denkbeelden , als buiten zich zelven wordt 

esvervoerd.- Nuttig, zegt. men;-kon zulk eene wijze 

„evan spreken niet zijns en uit, 1 Kor. XIV « 23: meent 
„v@men te kunnên opmaken, dar zoodanig eene rede in 

„duistere „ ongearticuleerde … taonen „wanneer, dezelve 

“door meér dan-éénen te- gelijk werd. gehouden,„eene 

„belagehelijke vertooning maakte rin de- gemeentes: er 

de- sprekers aan eenen hoop razende. menschen «deed 
»… gelijken, 

Men- zal, gelijk wij vertrouwen „bij eenig naden- 

etken, het onbestemde en ongetijmde der. opgegevens 

& «verklaring geredelijk erkennen, en toestemmen, darsde. 

sZelve te eenenmale. strijdig is met het. doel en de waar- 

‚sede van de. gave der talen, , Men vindt van zu'k eend 

se Wijze van- spreken, door duistere „onverstaanbare. klan. 

cken, geen. voorbeeld in de geschiedenis der. eerste 
Christenen, En voorzeker.kon- eene geestvervoering , 

… Welke. zich op zoodanig eene wijze openbaarde „_nim= 

EF mef 
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nigd en geheiligd worden, 1Kors VI: 117 die 
in hen woont, als in eenen tempel; aan God 

gee 

mer doof Pautus aan den Heiligen Geest worden toe« 

gekend. Zie 1 Kor, XII: ro, tre 

Bovendien doet alles, wat de Apostel betrekkelijk 
dit onderwerp zegt, ons duidelijk zien, dat hij het 

sprekem van eigenlijk gezegde vreemde ralen bedoelt, 

Bij noemt uitdrukkelijk verschillende soorten van men- 

schelijke talen, 1 Kor. XII: 28. XVI: 5, 6, Verg. 

vs. at. En van hen, die dezelve spraken, blijkt niet, 

dat zij slechts ongearticuleerde klanken deden hooren, 

en zich zelven niet verstonden, Integendeel zegt de 

Apostel, dat iemand in vreemde talen kon spreken, zoo 

als het behoorde, 1 Kor, XlV : 17, @n tox zijne eigene 

stichting, al werd hij door anderen niet verstaan, vs 

4. verge vs. 2, Ook konden zijne redenen wel vers 

klaard worden 3 zij waren derhalve ook voor anderen 

nuttigs indten slechts door den spreker, of door eenem 

ander, eene uidegging daarbij werd gevoegd, vs. 5, 

F3, 27, 29. Andere bijzonderheden, door Paulus ge= 

meld, strekken mede tot bevestiging , dat hij het spre= 

ken van eigenlijk gezegde vreemde telen voor de aan 

dacht had, Van hen, die dezelve misbruikten voor 

menschen, die ze miet verstonden, kon hij, vs, 9, meb_ 

regt zeggen, car zij als in de lueht spraken; met regt 

konden hunne woorden, vs. 7—9g, vergeleken wore 

den met muzijkinstrumenten, welke slechts: onduidelij= 

ke klanken geven, zoodat zij niet onderscheiden kun 

men worden door hen, die ze hooren. _ Zulke taak 

. sprekers maakten dus geen goed gebruik van hun ver. 

“stand, vs. 54 — 17, 19, daar zij het nut van anderen 

nie: beoogden, En met reden-was het te vreezen, dat 
zij 
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geheiligd, 1 Kor. III: 16, 17. Verg. H, VI: 
1g. Als een onderpand der zaligheid wordt 

die Geest in hunne harten gegeven , zoodat zij 

door Hem van hun deelgenootschap aan Gods 
liefde verzekerd worden, 2 Kor. I: os (8). 

S. 4 

Bij van vreemden, dië in de vergadering kwamen, voor 
onzinnigen zouden worden gehouden, vs. 23. 

Daar het nu bewezen is, dat niet slechts dan de Apos- 

telen, maar ook aan andere Christenen de wondergave 

om vreemde talen te spreken door God werd geschon- 

ken (Verg. Hand. X: 44—46); is het geen wonder; 
Bat in de Korinthische gemeente, welke verschillende 

gaven en voorregten van God had ontvangen (1 Kof, 

Is 7. verg. 2 Kur. XII: 12) ook deze gave bestond 

eene gave, die wel een blijk was van Gods gunst; 

maar eChter te hoog door de Kotinthers werd aangee 
Zien, zoodat Paulus het noodig achtte, adngaande hare 
Waarde hen nader te regt te wijzen, en bijzonder hun 

voor te houdén, dat mien dezelve niet mo?2st misbrui- 

ken. Zie 1 Kof. XIV, vooral vs. 18, 19. 
Wat eindelijk de Epuuveiz yaädodv, de uitlegging der 

talen, rv Kor, XII: ro, betreft, deze was, gelijk van 

gelve spreekt, de gaaf, om, hetgeen men in eene ons 

bekende taal had gezegd, in eene bekende voor te dfa- 

gen, Zoddanig eene uitlegging achtte de Apostel met 

feden altijd noodig tot stichting der gemeente, 1 Kor. 

XIV: 5, 27, 28. 

(8) Verg. Zacharia, Einl. zur paraphr, Erklärung 
der Briefe Pauli an die Cor. S. 147 149%; 

F a 
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5. 4 

Aangaande de opstanding en hét toekomen: 
de leven , welke Jezus belijders hebben 

te wachten. 

Na de behandelde onderwerpen der Christee 
lijke Geloofsleer volgens de brieven aan de Koe 
finthers, zouden wij nu kunnen nagaan, wat 

de Apostel ons voorhoudt van het geïoof en 
de bekeering. Doch daar hij in deze brieven 
doorgaans het geloof als de bron, en de be- 
keering, als een hoofdvereischte tot eene echte 

Christelijke deugdsbetrachting doet voorkomens 

willen wij liever van beiden spreken, als wij de 
Christelijke Zedeleer, in deze brieven voorkomen 

de, zullen overwegen. Hiertoe willen wij ook 
besparen hetgeen in dezelve voorkomt aangaan= 

de het Avondmaal, daar hetgeen de Apostel 
van deszelfs viering zegt, niet zoo zeer als een_ 
gedeelte der geloofsleer schijnt te moeten wor= 
den beschouwd, dan wel als een godsdienst= 

pligt en een krachtig hulpmiddel tot een geloo= 

vig en godvruchtig leven, Wij-zullen dus-nu 

voortgaan tot hetgeen Paulus in deze brieven 

leert aangaande de opstanding en het toekomen: 
de leven. 

Daar sommigen te Korinthe de opstanding 

der dooden looehenden , was het noodig, dat 

Paus 
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Paulus aan, de Korinthers op hunne aanvrage 
deswegens, eenige inlichtingen gaf, zoodat hij 
1 Kor. XV geheel aan dit onderwerp heeft toe« 
gewijd, en ook elders in deze brieven van hete 
zelve heeft gesproken. 

Tegen hen, die te Korinthe de opstanding 
der dooden, en met dezelve eenen staat van 

onsterfelijkheid ontkenden, bewijst de Apostel 

in de eerste verzen van 1Kor. XV de opstan- 

ding van Christus, uit zijne verschijningen aan 
zijne vrienden (9), en toont uit de opstanding 

van 

(9) Wat deze verschijningen van den Zaligmaker 

betreft, als Pauins vs. 5 zegts ik heb ontvangen, dat 
is, ik weet zeker, ôrs Pin KnÔZ, dar Hij van Pe- 

«rus gezien is, dan doelt hij waarschijnlijk op hetgeen 
ons verhaald wordt Luc, XXIV: 34, Bij de volgende 

woorden sîrg roïs Súdexz, daarna aan de twaalf ( Apose 
telen ), vergelijke men Joh. XX: 19 enz,, waar ons 

eene verschijning des Heilands berigt wordt aan zijne 

deerlingen, bij welke echter Thomas niet tegenwoordig 

was; weshalve Paulus dezelve onderscheidt van eene 

volgende verschijning, die aan al de Apostelen geschied 

is, vs. 7. War hij zegt vs, 6: Ezesra öPôn ézdvw zev- 

suxootois àdeXDoïg EÔÁAraE, daarna is Hij gezien van 

aneer dan vijfhonderd broederen op eenmaal, schijnt ge- 

schied te zijn in Galilea, de verzamelplaats, waar Je- 

zus zich aan zijne vrienden zou vertoonen, naar zijne 

voorspelling, Match, XXVI: 32. verg. XXVIII: 7. Vs. 
7 lezen wij: Ezesra Pin 'Texapw, daarna is Hii ge 

zien van Jakobus, den broeder van Jezus, Matth, XIIL: 

s5 en Gal, I: 19 gemeld, Verg. de noot.van bl, 7. en 

E 3 van 
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van den Zaligmaker, vs. Io 34, de zekers 
heid aan van de opwekking der dooden. Ine 
dien Christus gepredikt wordt als opgewekt 4 

ijdel 
van bl, to, rt. Eene bijzondere verschijning van den 

Zaligmaker aan dezen Apostel wordt ons în het N V, 
niet gemeld, Doch men vergelijke hier Herder, Briefg 

Zweener Bräüder Jesu in unsern Canon, sar ff. De 

volgende uitdrukking sieg 7oïg &mooróÀoig zäciv, daare 

ua (is Hij gezien ) van al de Apostelen, schijnt te doe- 
l:n op eene tweede verschijning van Jezus welke, acht 

dagen na de bovengemelde, Joh, XX: 19 en verw, 

aan al de Apostelen geschied is, en ons berigt wordt 

Joh. XX: 26 verv, Eindelijk zegt de Apostel, vs. 8, 

Eoxarov dè mdurwys gomepel zû êxrpdpars äPôr zot. 

Paulus noemt zich hier èxrpógu, eigenlijk een ontijdig 

geboren kind, dat is, een onwaardig, verwerpelijk 
mensch, geliĳk hij zelf her verklaart vs. 9: want ik 

ben de minste der Apostelen , niet waardig een Apostel 

genoemd te worden. Ook aan mij, wil hij zeggen, dien 

onwaardigen, welke de gemeente Gods vervolgd heeft, — 

is de Heer Jezus geopenbaard, Evenwel is deze ver» 
schijning van eenen anderen aard «dan de. vorige gee 

weest, „Men denke niet, dat Paulus den Heiland met 

eigene oogen gezien hebbe, Wij gelooven niet, dat 

Jezus zich, na zijne hemelvaart, op aarde vertoond 

heeft, of vertoonen zal , vóór zijne laatste wederkomst, 
Zie Hand. I: 1r Paulus schijnt hier het oog te hebben 
op het licht, hetwelk hem omscheen,-en op de woore 

den, welke hij uit den mond des Verlossers hoorde 
op den weg naar Damascus, Hand, IX. Met regt mogt 

de Apostel ook dit eene verschijning van Jezus noe= 

men (verg. 1 Kor, IX: 1), die hem een voldoend-ber 

wijs had gegeven, dat de Zaligmaker leefde, 



per BRIEVEN AAN pe KORINTHERS. 87 

ijdel is dan de gedachte, dat er geene opstan-. 

ding der dooden zijn zou, vs. 1e. Verg. 1 Kor. 

VI: 14 eKor. IV: 4. Was er geene opstan-. 

ding, dan ware ook Christus niet opgewekt, 

vs. 13, 16. En zoo Christus niet opgewekt 

is, ijdel en leugenachtig is dan de Euangelie- 

prediking, welke op de waarheid van Jezus 

opstanding gegrond is. IJdel is dan der Coris- 

tenen geloof aan de vergeving der zonden, en 

dan zijn zij verloren, die in de hoop op vertos- 

sing en zaligheid door Christus, zijn gestorven, 

VS, 14, 15» 17, 18. Ellendig is her, alleen 

in dit leven op Christus te hopen. Maar nu 

wij weten, dat Christus door zijne opstanding 

ons is voorgegaan, nu mogen wij ook met ze- 

kerheid de toekomst des Heeren en eene zalige 

opstanding verwachten ; waarna het bestuur van 

Christus over de wereld een einde zal nemen, 

Vs. 19 — 28 (to). Hierop volgen nu, vs. 

29 — 34» nog andere bewijzen des Apostels 

voor de zekerheid van de opstanding der doo: 

den, onteend. uit de toenmalige denkwijze der 

Christenen (r1), en uit de standvastigheid, 
met 

(xo) Zie hetgeen tot verklaring van vs. 24-28 
gezegd is in de noot van bl, 69, 

Car) Met opzigt tot vs. 29, hetwelk mede een 

bewijs voor de opstanding bevat, verëenigen wij ons 

met den Heer van der Palm, in zijne aanteekeniug t.d. 

F 4 pl. 
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met welke Jezus dienaars, om zijne zaak,valle 

lijden en doodsgevaren zich getroostten, in de 

hoop op belooning en zaligheid, 
Na 

pl. „ Het hier voorkomende gezegde van ine 

zegt hij, „is zoo duister, dat er een gansch heir van 
» verschillende uitleggingen van voorhande is,” Na de 

vermelding van eenige derzelve, voegt hij er bij: 

» geene dier verklaringen is er, die van de zijde der 
» duidelijkheid, gemakkelijkheid en natuurlijkheid , niet 

»„ veel te wenschen overlaat, Het gezegde schijnt eene 

„ spreekwijs geweest te zijn, die destijds, en in de 
» Korinthische gemeente, hare bepaalde beteekenis 
„ had, doch welke naderhand, door gebrek aan ge= 
» liĳktijdige gedenkschriften, is verloren geraakt. Ook 

» Schijnt er een bijzonder soort van doop, onderscheie 
„ den van de gewone wijze van doop@en, door aan 

» geduid te worden: deze gedachte althans doet de 
p spreekwijs terstond en natuurlijk oprijzen.” 

Wat ys, 32 betreft, de eenvoudigste en aanneme. 

lijkste uitlegging van hetzelve schijnt die van Grotius 

te zijn. Hij verklaart het in dezen zin; indien ik: om 

zoo te spreken, met dieren, met menschen, in woest- 

heid aan dieren gelijk , heb moeten vil en veel 

van hen heb moeten lijden te Efeze, wat zal het mij 

baten, aan zulke groote gevaren mij zelven te heb. 

ben blootgesteld, zoo er geene Opstanding der doo- 

den, geen staat van vergelding is te wachten? Dat 

het Oupsopageïvin dezen zin kan opgevat worden, hebe _ 
ben Grotius, Bosveld en anderen bewezen, Paulus 
schijnt hier van dezelfde zaak te spreken, op welke 
hij 2 Kor. I: 8— Io doelt, waar hij meldt, wat doods- 

gevaren hij in Azie had uitgestaan, Dat hij, vóór het 

oproer te Efeze door Demetrius gesticht, en later dan 

het 
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Na deze voorafgaande bewijzen, wederlegt 
Paulus, vs. 35 en verv. eene tegenbedenking 
tegen de mogelijkheid van de opwekking der 
ligchamen (12). Als dwazen beschouwt hij 

hen (vs. 35), die wilden beweren, dat na den 

dood geene nieuwe menschelijke ligchamen zou- 
den kunnen herrijzen. Hij wijst, vs. 36 — 38, 

uit de natuur de mogelijkheid der opstanding 

aan, en toont, dat in deze, zoo wel als in ge- 

ne, Gods wonderdoend alvermogen zich open- 
baart. Hij vergelijkt het herleven der men: 
schelijke ligchamen bij het ontkiemen van eene 

graankorrel, uit welke dan alleen, wanneer de: 
zelve eerst in de aarde bedolven en alzoo ge- 

storven is, door Gods almagt eene geheel nieu- 

we 

het schrijven van dezen brief voorgevallen, grooten 

tegenstand aldaar had ontmoet, blijkt uic Hand, XX: 

19 en 1 Kor, XVI: 9, 

(r2) De twee vragen, vs, 35 gemeld, behelzen 
in den grond slechts ééne veroordeelende tegenbeden- 

king, in dezen zin; het is immers niet mogelijk, dat 

de dooden opstaan, want hoedanig zou toch hun lig- 

chaam zijn? Dat de dooden zouden herrijzen met de. 

zelfde ligchamen , welke men op aarde had omgedra- 

gen, kon men niet overëenbrengen met den aard der 

hemelsche gelukzaligheid, in welke de gewone wer- 

kingen des ligchaams zouden ophouden. Ontstonden 

er andere ligchamen, dan kon men. niet zeggen , dat 

de dooden zelven, dat is, de ligchamen der gestorve- 

nen wierden opgewekt, 4 

F 5 
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we plant te voorschijn komt, naar haren aard, 
Verg. Joh. XII: 24. Door deze vergelijking 
toont de Apostel, dat her sterven der mensche- 

lijke ligchamen moet voorafgaan voor derzelver 
herleving, en dat men even zoo zeker uit den 

dood der menschelijke ligchamen het herrijzen 

van nieuwe ligchamen mag verwachten , als men 
in de natuur, door Gods almagt, uit den dood 

het leven ziet te voorschijn komen. Vs. 39 —44 

stelt Paulus het onderscheid voor, hetwelk er 

tusschen de aardsche en hemelsche ligchamen 
der menschen bestaan zal, alsmede de meerde- 

re voorrtreffelijkheid der laatste boven de eerste, ° 

Verschillend zijn de ligchamen der aardsche 
schepselen van menschen , beesten, visschen , 

vogelen. Van deze zijn weder de ligchamen 

der hemelsche schepselen onderscheiden. Ook 
zijn beiden niet even voortreffelijk , en van de 

hemelligchamen , de zon, maan en sterren , 

munten sommige boven de andere uit in glans 
en heerlijkheid. Even nu, wil de Apostel zeg- 
gen, zoo als er verscheidenheid en eene ver- 
schillende voortreffelijkbeid bestaat in de lig- 

chamelijke schepselen , naar den stand, welken 

zij in de schepping bekleeden, zoo zullen ook 
de onsterfelijke, hemelsche ligchamen der men- 
schen, van hunne aardsche, sterfelijke ligcha- 

men verschillen in aard en ‘heerlijkheid. Die 
wijst hij nader aan vs. 42 en verv. Zoo zal 

ook 
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ook de opstanding der dooden zijn. Aan de ge- 
loovigen zal, voor een verderfelijk, onaanziens 

lijk, vergankelijk , dierlijk ligchaam, een on- 
verderfelijk , heerlijk, onvergankelijk , geeste- 

lijk ligchaam worden geschonken (13). Zoa 
zal (vs. 46 — 49) het aardsche met het hee 

melsche afgewisseld worden, gelijk de eerste 

mensch , 

(13) Om bij het beeld van zaaijen van eene graan- 

korrel te blijven, zegt Paulus vs. 42: Zet ligchaam 

wordt gezaaid in verderfelijkheid , het is hier op aarde 

sterfelijk, en heeft in zich de zaden der ontbinding 5 

maar ket wordt opgewekt in onverderfelijkheid, een on- 

sterfelijk ligchaam zal er herrijzen, Het wordt gezaaid 

ia onder (vs. 45), door zwakheden en gebreken mist 

het hier deszelfs waarde, en is bestemd, om bij den 

dood ais onnut in de aarde bedolven te worden 5 het 

wordt opgewekt in heerlijkheid, eens zal het uitmunten 
in schoonheid en volkomenheid, Met wordt gezaaid in 

zwakheid , vergankelijk is hier het menschelijk ligchaam, 

ongeschikt om voort te duren: Zet wordt opgewekt in 

kracht , eenmaal zal het krachtig zijn, met volkomene 

zintuigen voorzien, en bestemd om te blijven bestaana 

Een natuurlijk ligchaam wordt er gezaaid (vs. 44) , 

het aardsche ligchaam is zinnelijk, dierlijk en leeft 

slechts, zoo lang de levenskracht werkt: een geestelijk 

lischaam wordt er opgewekt, eens zal het eene onver. 

anderlijke , hemelsche natuur deelachtig worden. Daar 

is een natuurlijk ligchaam, en daar is een geestelijk lis- 

chaam, dat is, gelijk er natuurlijke ligchamen zijn, 

geschikt voor dierlijke huishouding, zoo moeten er ook 

geestelijke ligchamen zijn , voor het hemelsche leven 

geschikt. 
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mensch, uit de aarde voortgekomen, is vervane 

gen door den Heer uit den hemel, En gelijk 
wij op aarde aan onzen Stamvader gelijkvormig 
zijn geweest, zoo zullen wij ook eenmaal het 

beeld van onzen Heer en Verlosser dragen (14). 

Bij 

C14) Vs. 45—4g bevestigt Paulus het gezegde uit 
de hooge voortreffelijkheid van Christus, den Heer en 
Verlosser, boven onzen Stamvader Adam, uit wien wij 

zijn voortgesproten, Van Adam, den eersten mensch 

Cvs. 45) wordt (Gen. Il: 7 ) slechts gezegd, dat 
hij is geworden een levende ziel, dat zijn ligchaam is 
voorzien van dierlijke levenskracht, en alzoo bestemd, 

om op aarde te leven, Christus daarentegen, de laat- 

ste mensch, is geworden een levendmakende (levende 
wekkende ) gees? : Hij is door zijne opstanding en hee 

melvaart een geheel hemelsch ligchaam deelachtig gee 

worden, en met de magt bekleed, om ook aan ande- 

ren het leven mede te deelen, Dat nu ( vse 46, 47 ) 
naar de orde der dingen, het meerdere na het mindee 

re, en dus het geestelijke na het natuurlijke volgt, is 

hieruit gebleken, dat de eerste mensch, uit de aarde 

voortgekomen, een aardsch ligchaam heeft ontvangen, 

terwijl de tweede mensch (Christus) de Heer is uit 

den hemel, de Hersteller van ons geslacht, bekleed 

met een hemelsch ligchaam, Gelijk het ligchaam van 

Adam was (vs. 48), zoodanig is ook het ligchaam 

van zijne nakomelingen, Gelijk daarentegen het hee 

melsche ligchaam van Christus is, zoodanig zal ook 

het ligchaam zijn van zijne verëerders, Gelijk wij dus 

Cvs.49 ) het beeld des aardschen hebben gedragen, 
dat is, een ligchaam , aan dat van Adam gelijk, aan 

dood en verderf blootgesteld, zoo zuilen wij ook het 

beeld 
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Bij dit een en ander meldt ons de Apostel, 

vs. 51 — 57» de verandering der ligchamen vaù 

hen, die ten tijde der opstanding zullen leven. 

Zij zullen in een oogenblik, door de hand van 

Gods almagt, veranderd en onsterfelijk wor- 

den gemaakt, zoodat alsdan het onsterfelijke en 

onverderfelijke over het sterfelijke en verder- 

felijke, het leven over den dood zal zegeprae 

len (15) 
2 Kor. 

beeld des hemelschen dragen, dat is , een onsterfelijk, 
hemelsch ligchaam ontvangen, gelijk aan het ligchaam 

van Christus, — Als de slotsom van al het gezegde, 

en als eene voorbereiding tevens voor hetgeen de 

Apostel laat volgen, voegt hij er vs. 5o bij: doch dit 

zeg ik , broeders, alles komt hierop neder, dat vleesch 

en bloed het koningrijk-Gods niet kunnen beërven, en de 

verderfelijkheid (wat verderfelijk is) Beërft de onver- 

derfelijkheid (het onverderfelijke ) niet: geen vergane 

kelijk ligchaam, uit vleesch en bloed bestaande, zoo 
als wij op aarde bezitten, kan geschikt worden gere. 

kend voor den onvergankelijken gelukstaat, welke. zal 

worden genoten in de hemelsche maatschappij wan 

Gods verëerders. Wij hebben dus andere, nieuwe, 

voor den hemel geschikte ligchamen te wachten, 

C15 ) Paulus spreekt t. d. pl. van eene hem geopen- 

_ baarde verborgenheid, guarúpsoy, hierin bestaande, dat 

zij, die bij de opstanding zouden leven, veranderd 

zouden worden, Dit zou geschieden ( vs. 52) in een 

oogenblik êv zú êaxdry odÀzsyys, met de laatste ba- 
Buin, datis, bij de laatste toekomst van Christus ten 

oordecle, De uitdrukking schijnt ontleend van de nacht- 

waken, die’ door wachters met geroep, of bazuingee 

klank, 
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akKor. V maakt Paulus ons nader bekend met 
zijne uitzigten op eenen staat van onsterfelijke 

heid, 

klank, aangeduid werden, en van welke de laatste het 

aanbreken van den morgen aanwees, Hierop volgt: 

suAniëer ydp, te weren, ô &nxdyyedog (verge 1 Thess. 

IV: 16) waì of verpoì Eyepbúoovras EPbapras, Kaì Hjeie 

rAaynaópelz, dat is, zoodra de Aartsengel de ba- 

“zain zal doen hooren , Zulten de dooden opgewekt en 

onsterfelijk gemaakt worden, en zij, die dan leven, 

zullen tevens veranderd en onsterfelijk gemaakt wor 

den, Paülus bevestigt dit ncg nader vs. 53» als hij 

zegt, dat dit verderfelijke met onvefderfelijkheid , en 
die sterfelijke met onsterfelijkheid moet verwisseld 

worden: Allezins verdient hier 1 Thess, IV: 13=—=17s 

vergeleken te worden, Paulus troost daar de Christe- 
nen, die op eene aanstäande wederkomst van den Ver 

losser hoopten, &n die bedroefd waren (vss 13), 
meenende, dat hunne vrienden en betrekkingen, die 
teeds ontslapen waren, hiet in de voorregten van Jes 

zus toekomst zouden deelen. Tot hunne bemoediging 

zegt hij vs. 14, dat met het geloof aan Jezus opstan= 

ding ook de zekere verwachting moet Zijn verbonden; 

dat God de gestorvenen met Christus weder verëeni= 

gen zal, Op Goddelijk gezag voegt de Apostel hief- 
bij, Vs. I5— 17, dat zij, die bij Jezus komst zullen 

leven ; niet Zullen voorkomen degenen, die ontslaper 

zijn; dat de Heer zelf, aangekondigd door de stem 

des Archangëls , zal nederdalen van den hemel, dat Hij 
als dan de gestorvenen eers: zal opwekken, en ver« 

volgens degenen, die nog leven (nadat zij veranderd en 

onsterfelijk zullen gemaakt zijn, 1 Kor. XV: 5153); 

levend tot zich zal opnemen in den hemel; om aldaat 

eeuwig met Hem te zijns 



pr BRIEVEN AAN pe KORINTHERS. 95 

heid, Na alle aardsche verdrukking, verwachte 

te hij bij den dood een hemelsch ligchaam, en 

een eeuwig leven in de gemeenschap des Hee- 
ren, vs. 1—4; 8. En deze verwachting; 

welke op Gods trouw was gegrond, en van 
welke hij het onderpand door den Heiligen 

Geest had ontvangen, was voor hem eene be- 

moediging onder al de wisselingen van dit le- 
ven , en eene aansporing, om den Heere wel- 

behagelijk te zijn, vs. 5—9 (16). Mert de 
toe- 

(15) De Apostel spreekt, volgens een bij de Ouden 

gebruikelijk Zinnebeeld, vs. 1, 2, van zijn ligchaam, 

als van eene aardsche tent, of een gebouw, in hete 

welk hij (vs. 6,8) witwoonde van den Heere, dat is, 
gescheiden was van de nabijheid, van de volle gemeen- 

schap des Heeren, en (vs. 6,7 ) niet leefde in hee 
volle genot der hemelsche gelukzaligheid, Doch wans 
neer, bij zijnen dood, zijn aardsche tabernakel zou 

verbroken Zijn, dan zou dezelve (vs. 1 ) vervangen 
worden door een Auis , wiet met handen gemaakt , maar 

eeuwig in de hemelen: hij zou alsdan van God een ons 

sterfelijk , hemelsch ligehaam ontvangen. Verg. 1 Kors 

XV: 42 en vervolg. Bij de groote begestie echtef 

van dea Apostel naar deze standverwisseling, was er 

een bezwaar, hetwelk hem drukte, en hetwelk hij te 

kennen geeft vs. 2—4. Wij zuchten (zegt hij vs. 2} 

in dezen (tabernakel); en een weinig verder, vs. 47 

want ook wij, die in dezen tabernakel zijn, zuchten ; 
bezwaard zijnde, Wan dit bezwaar geeft Paulus de re- 
den op vs, 3: etye — eöpeÔnsógelz, zoo wij ook be. 

Bleed; en niet naakt zuilen gevonden worden: indien wij 
maar 4 
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toekomende standverwisseling beschouwt’ dé 
Apostel, va To, in het naauwste verband het 

dik 

maar, wil hij zeggen; bij onze standverwisseling met 

een ligchaam bekleed mogen zijn, dat is, indien wij 

alsdan slechts leven mogen, en niet reeds zijn gestor. 

ven. Nog duidelijker spreekt hij vs. 4. verg. VS. 2: 

Wij verlangen met onze woonstede ; die wit den hemel is, 

dat is, met ons hemelsch lihchaam overkleed te worden. 
Zie van der Palin op vs.2. Wij willen niet ontkleed, 
maar overkleed worden, dat is, wij wenschten wel, 
ohs ligchaam niet af te leggen, maar dat hetzelve in 

een hemelsch ligchaam mogt veranderd worden 3 opdat 

alzoo het sterfelijke van het leven verslonden, opdat; 

zonder den dood te smaken, het sterfelijke met het 
onsterfelijke, met het leven, mogt afgewisseld wordens 
Van den dood begeerde dus de Apostel, ware het mo= 

gelijk, bevrijd te zijn, Hij verlangde , tot de gewenschi= 
te standverwisseling te geraken ,-zonder te sterven, b 

Vraagt men, hoe kij dit kon wenschen, zoo meenen 

wij, deze zijne begeefte te mogen verklaren uit 1 Kors 

XV: si—54 en 1 Thess. IV: 15— 17, waar hij dui 

delijk te kennen geeft, dat hij geheel in het onzekere 
verkeerde aangaande den tijd van de toekomst des Heé- 

ren Deze kon dus, naar zijne gedachte, zoo wel nae 

bij, als verwijderd zijn, Ware dezelve nábij, zoo zoù- 

den (blĳkens de genoemde plaatsen ) Jezus veréef- 
‘ders, die dan leefden, niet server, maar zonder te 
sterven, van gedaante veranderd, eén onsterfelijk , he- 

melsch ligchaam deelachtig worden, en overgevoerd 

tot de hemelsche gelukzaligheid. Juist dit schijnt het 
geweest te zijn, wat Paulus verlangde, en, bij zijne 

onzekerheid aangaande den tijd wan de toekomst des 
Heeren, met reden kon wenschen, 

Dock 

4 
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algemeene gerigt, hetwelk door Christus zal 

worden gehouden. Hij meldt ons daar uirdruk- 

kelijk, dat hetzelve gaan zal over alle men« 
schen, en over alles; wat in dit leven door 
menschen geschied is, het zij goed, het zij 

kwaad 

Doch hoe het ook hiermede gäan mogt, zeker vere 
wachtte. hij eenen staât van onsterfelijkheid, een Hes 
melsch teven. Hij hield zich overtuigd (vs, 1); dat 

hij hetzelve gewisselijk zou deelachtig worden. Het 
was God zelf, die hem (vs. 5) tor deze standverwis- 

seling had Zereid, door de beloften van zijn Euange- 
lie, die hem, #02 onderpand van dezelve, zijnen Geest 

had gegeven (verg. 1: 22 ), en naar mate hij, door 
hemelsche gezindheid, meer van de inwoning van Gods 

Geest gevoelde, vaar die mate was hij te meer verze- 

kerd van den gelukstaat, die hem wachtte. Hij hield 

dus altijd goeden moed (vs. 6). Al mogt hij , inwo- 

nende in het ligchaam, uitwonen van den Heere; al 

mogt hij (vs. 7 )} hier door geloof wandelen, alleen in 

de zekere verwachting der hemelsche gelukzaligheid 

feven; eh niet doôr Ganschouwen, niet in het dadelijk 

„genot van dezelve, altijd bleef hij woeden moed houe 

den (vs. 8), steeds bleef het slechts Zijn dierbaar- 

ste wensch, uit het ligchaam uit te wonen, en bij den 
Heere in te wonen, na dit aardsche leven ín eenen hee 

melschen gelukstaat, in de nabijheid des Heeren , iu de 

‚ naauwste gemeenschap met Hem t@ leven. Doch, Zet 

‚Zij inwonende, het zij witwonende, het zij hij korter of 

langer op aarde mogt vertoeven, niets begeerde hij 

„vuriger , niets stelde hij op hooger prijs, dan den Hee- 

te te behagen; te meer (vs. To)» daar met de ope 

Standing eene algemeene vergelding zou verbonden zijn. 

G 
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kwaad (verg. 1 Kor, IV: 5)s terwijl hij el 
ders niet onduidelijk te kennen geeft, dat zij, 
die de kruisleer door ongeloof verwerpen, als- 
dan zullen veroordeeld worden en verloren gaan, 
1 Kor. I: 18, verg. 2 Kor. IV: 3. Overie 

gens leert ons de Apostel het leven na den 
„dood- kennen , als eenen staat van volmaakte 

heerlijkheid, a Kor. IV: 17, 18, waarin niets 

gebrekkigs zal gevonden worden, maar in wel= 
ken de geloovigen verheven zullen worden tot 
eene volmaakte kennis en deugd, 1 Kor, XIII: 
8— 13. Uit dit een en ander blijkt genoeg- 
zaam, dat Paulus in deze brieven ons gewigti- 

ge wenken aangaande de toekomst heeft gegee 
ven. Ook het licht, hetwelk hij deswegens 
verspreid heeft, moet tot bevestiging dienen 
van ons geloof aan de opstanding en het toe= 
komende leven. 

Zie daar de hoofdzaken, welke ons de brie- 

ven aan de Korinthers opleveren aangaande de 
Christelijke Geloofsleer (17). Met reden mo- 

gen 

(127) Van de overige geloofswaarheden des Chris= 
tendoms , die in andere gedeelten van het N. V, ons 
worden voorgehouden, willen wij hier niet spreken, 

omdat Paulus dezelve niet opzettelijk in deze brieven 
behandelt. Zie bl. 42, 43. Daar zijn echter nog ene 

kele waarheden, die door den Apostel niet geheel one 

aangeroerd worden gelaten, «+ Kor. IV: 9. XI: 10, 

XIII: 1 en 2 Kor. XI: 14 zegt hij iets betreffende 
de 
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gen wij dezelve allerbelangrijkst noemen; voor- 

al daar zij in het naauwste verband staan tot der 

Christenen deugd. Houden wij dit voor de 
aandacht, en beschouwen wij uit het regte oog- 
punt de bedoelingen van den deugdzamen Apos- 

tel, om de Christeneù niet slechts tot regte 
kennis van het Christendom, maar ook tot de 

beoefening van hetzelve op te leiden , dan kan 
het ook niet wel anders, of deze brieven moe- 

ten gewigtige bijdragen bevatten tot de Chris- 
telijke Zedeleer. Het zal dus der moeite waar« 

dig zijn, dat wij ook dit gedeelte der prijs- 
vraag opzettelijk overwegen. 

DER 

de leer der Engelen, en stelt ons dezelve voors; ge= 
lijk zij ons ook van elders bekend zijn, als zeer voore 

treffelijke wezens, welke deelen in de belangen der 

menschen. Ook doet hij ons den Duivel nader kennen, 
als den aartsvijand en verleider der menschen, 2 Kor, 

XI: 3, die den mensch tot het kwaad verzoekt, 1 Kor. 
Vil: 5; die gestadig bedacht is, om afbreuk te doen 

aan het Christéndom, a Kor, II: to, 11. Verg: Vl: 

15; die hiertoe de zinnen der ongeloovigen verblindt , 

8 Kor, IV: 4, en de schoonste gedaante weet aan. te 

nemen, e Kor, XI: 14, Het zij genoeg, van deze 

„waarheden slechts met een woord melding gemaakt te- 

„hebben, daar de Apostel dezelve niet opzettelijk ont- 
wikkelt, maar van dezelve slechts als in het voorbij. 

‘gean spreekt, 

ë5 
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EIL EEE 

DERDE AFDEELING: 

ZEDELEER , VOORKOMENDE IN DE BRIE" 

VEN AAN DE KORINTHERS, 

6e 15 

Het geloof, de.bron van alle Christelijke 
deugd. 

Bi alles, wat Paulus in deze brieven den Ko*= 
rintheren voorhield van hetgeen God door zij- 
nen Zoon tot zaligheid van menschen gedaan 
heeft, en wat Hij door zijnen Geest wil vere 

rigten, om hen in die zaligheid te doen dee- 
len, houdt hij een hartelijk geloof in Jezus 

Christus voor een noodwendig vereischte , om 
dezelve te verkrijgen. Doch van den aard en 

de noodzakelijkheid des geloofs tot zaligheid 
spreekt hij in deze brieven niet zoo opzettelijk, 
als hij dit elders, vooral în den brief aan de 

Romeinen gedaan heeft. Dit was ook minder 
noodzakelijk voor Korinthische Christenen, dan 

voor de Romeinen. De Romeinsche Christes 
nen 
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nen meenden door de onderhouding der wet 
voor God geregtvaardigd te worden, en mis- 

kenden de hooge noodzakelijkheid van het gee 
loof in Jezus Christus. Het was dus van het 
grootste gewigt, van eene ingebeelde waarde 

van hunne goede werken hen terug te bren- 
gen, en hen bij den aard en-de noodzakelijke 
heid des geloofs te bepalen, als het eenige 
middel ,. om behouden te worden. … Maar de 

Korinthers miskenden niet zoo zeer de nood 

zakelijkheid van het geloof; zij waren niet zoo 

zeer op de betrachting van goede werken ge= 
zet, als een middel tot zaligheid. Zij zagen 

veeléer de verpligtingen voorbij, welke uit het 
geloof moesten voortvloeiĳjen, daar zij door 

Sophistische redeneringen en dwalingen zich 
lieten beheerschen, aan twisten en partijschap= 

pen zich overgaven, en den lossen teugel vier- 

den aan hunne zinnelijke lusten en begeerlijk- 

heden. De Apostel derhalve, van de Chris- 

telijke voorregten sprekende, welke de Ko- 

rinthers genoten, en van de betrekking, in 

welke zij als geloovigen stonden tot hunnen 
Heer en Verlosser, dringt hier en daar in de- 
ze brieven aan op eenen deugdzamen wandel, 

doch zoo, dat hij het geloof voorstelt, als de 
eenige en vruchtbare bron van goede werken, 

ag Kor. Vl: 1, 2. Verg. 1 Kor. XV: 1 be- 

schouwt hij hen als dezulken , die de genade 
_G3 Gods, 
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Gods, in het Euangelie geopenbaard, hadden. 
Ontvangen, en door het geloof hadden „aange 
nomen, en bidt hen, dat dit niet te vergeefs 

mogt geschied zijn, maar dat zij hiervan, nu 
het de tijd was, blijken geven mogten. Hij 
vermaant hen, e Kor. XlÌl: s, zich zelven te 

onderzoeken, te beproeven, of zij in het ge- 
loof waren, en wel te bedenken, dat zij met 

Jezus Christus ten naauwste verëenigd waren, 

opdat zij voor het kwade mogten behoed wor: 
den, en niet verworpelijk zijn. Vooral bepaalt 
Paulus de Christenen, oe Kor. V: 17, bij de 
geloofsverëeniging met Christus als de bron 
van geheel nieuwe en verbeterde gezindheden 
en daden, zoodat zij niet voor zich zelven moes- 
ten leven, maar voor Christus, daar Hij voor 

hen gestorven was. Verg. vs. 15. Als duur- 
gekochten door den dood van Gods Zoon, be- 
hoorden zij niet meer aan zich zelven. Deze 

overtuiging moest voor hen de krachtigste aan« 
sporing zijn, om in al war zij deden, Godté 
verheerlijken, 1 Kor, VI: go, Zoo beschouw- 
de dan de Apostel het geloof niet slechts als 
het ware middel, om de weldaden, door Chris- 

tus verworven, deelachtig te worden, maat 
ook als de bron van een deugdzaam, godzalig 
leven, Uitnemend stemt hier zijn onderwijs 
overëen met hetgeen de Zaligmaker zelf, Jof, 

XV: 4, tot zijne leerlingen gezegd had: Blijft 
in 
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in mij en ik in u. Gelijk de rank geene vrucht 

kan dragen van zich zelve, zoo zij niet in 

den wijnstok blijft, alzoo ook gij niet, zoo 
gij in mij niet blijft. Paulus hield zich hier- 
van verzekerd , en geen denkbeeld was er, het- 

welk hem zoo vergezelde , hetwelk zulk eenen 

magtigen invloed had op zijn bestaan en leven , 
als het denkbeeld, dat buiten het geloof in 
Christus, alle prediking van deugd vruchte- 

loos, alle pligtsbetrachting ijdel is, en dat hij 
alleen, die door een opregt geloof met Chris= 

tus is vereenigd, vruchten kan voortbrengen 

van ware dankbaarheid, 

Ga 

De bekeering , een hoofdvereischte tot Chris- 

telijke deugd, 

Is nu het geloof in den Zaligmaker, naar 
het onderwijs van Paulus, de bron van alle 
goed, hij leert ons tevens in deze brieven, dat 
dit geloof zich moet vertoonen door eene harte 

grondige bekeering, als een hoofdvereischte 
tot ware deugd. De Apostel doet ons de be- 
keering nader kennen, in haren aard en om- 

vang, als bestaande in een ongeveinsd berouw 
over en afkeer van de zonde, gepaard met 

eene opregte en doorgaande begeerte tot en 
G 4 be- 
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betrachting van het goede. 1Kor, V de bloede 

schande in al hare afschuwelijkheid en straf- 

waardigheid voorgesteld, en 2 Kor. IL: 1—1r 
gezegd hebbende, dat men den schuldigen, die 
bloedschande gepleegd had, moest vergeven , 

daar hij aan de bestraffing , hem deswegens ge- 

daan, had gehoor gegeven, spreekt hij, a Kor. 

VII, deswegens de Korinthers nog nader âan,” 
Hij verblijdt zich, vs, 9, wegens hunne te= 

rugkeering, gebleken uit hun leedwezen over — 

het verdragen van den misdadigen, welken zij 

vervolgens uit de gemeente hadden uitgesloten. 
Zij hadden alzoo (zegt hij) eene droefheid 
naar God doen blijken, die den Heere behaagt 
en (vs. ro) eene onberouwelijke bekeering 
werkt tot zaligheid. Vs. 11 geeft hij de ken- 
merken en vruchten van deze bekeering op. 

Zij had ten gevolge gehad verantwoording 
van den schuldigen, verontwaardiging over zijn 

wangedrag , eenen heiligen ijver, om hem te 
straffen en zich van hem af te scheiden; met 

één woord, opregten af keer van de zonde, en 

eenen opregten lust tot het goede, Zoodanig 
zijn dan de kenmerken , welke ons de Apostel 

geeft van eene waarachtige bekeering. En de. 

ze eischt van ons, dat wij niet alleen in some 

mige opzigten den wil van God en den Zalig» 

maker volbrengen, maar dat de geheele stemr 
ming 
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ming des gemoeds ten goede gewijzigd zij, en 

dat men elke afwijking van den regel van het 

Euangelie vermijde, elk voorschrift van het- 

zelve betrachte, geheel voor Christus leve, en 

alzoo streve naar die dankbaarheid, welke wij 

„Gode verschuldigd zijn voor de verlossing, 
aan ons. geschonken, a Kor. V: 15, 1 Kor. 

VI: zo. Hierdoor leeren Christenen in alles 

waardiglijk hunne roeping zich gedragen, stand- 
vastig, onbewegelijk, altijd overvlaedig zijn in 
het werk des Heeren, 1 Kor. XV: 58, en zich. 
reinigen van alle besmettingen van het vleesch 
en den geest, voleindigende de heiligmaking 
in de vreeze Gods, 2 Kor. Vl: 1. Verg 
XII: ra (1). 

$- 3 

(1) Uit deze laatste plaats, in welke de Apostel 
uiedrukkelijk zegt gaipere (verg. 1 Thess. V: 16) 

zien wij ten duidelijkste, dat een bekeerd Christen de 

helderheid van zijnen geest niet behoeft te onderdruk 

ken, noch een treurig gelaat te toonen, Paulus wenscht, 

dat de Christenen altijd opgeruimd en vrolijk mogen 

Zijn, niet alleen door het genot van zinnelijk genoe. 

gen, maar vooral van een vreedzaam, wel te vreden 

hart. 

G 5 
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S. 3 

Over de broederliefde , als een echt kene 
merk van Christelijke deugd, 

Opmerkelijk is het, dat Paulus in deze brie- 
ven doorgaans de broederliefde doet voorko- 
men, als een echt kenmerk van ware deugds= 
betrachting, en wel zoo, dat hij de broeder- 
liefde, in den ruimsten zin, beschouwt, als 

die stemming des harten, waardoor wij, op 
grond van onze betrekking tot God en Chris- 
tus, alle onze medemenschen als broeders en 

zusters opregt beminnen. Bijzonder noodig 
was het voor de Korinthers , uit zulk een oog- 

punt de liefde te beschouwen, daar gebrek aan 

dezelve aanleiding had gegeven tot de verbas- 
tering der Korinthische gemeente. Toen een- 
maal de broederliefde verkoeld, de wederzijd- 
sche achting verminderd , en de zucht tot het 

algemeene welzijn was verdwenen , toen had- 
den valsche Leeraars eenen schadelijken ín= 
vloed in de gemeente verkregen; toen was de 
eendragt verbroken ; onregt en wraakzucht 
hadden zich vertoond; toomelooze vrijheids- 

zucht had aanstoot en ergernis verwekt; zelf- 

verheffing en naijver hadden de godsdienstige 
zamenkomsten ontheiligt. Van deze en ande* 

re verkeerdheden was liefdeloosheid de vrucht- 
ba- 

REE 
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bare oorzaak geworden, en allerverderfelijkst 

was haar invloed geweest op de belijdenis en 
beoefening van het Christendom. Met al het 

vuur der liefde, welke den Apostel zelven be- 

zielde (2 ), prijst hij den Korincheren de liefde 
aan 

(2) Toen Paulus deze brieven schreef „ was hij zelf 

zoo doordrongen van het denkbeeld en het gevoel van 

echt Christelijke liefde, dat hij niet kon nalaten, ook 

zijnen geliefden Korintheren de noodzakelijkheid der 

liefde tot alle pligtsbetrachting voor te houden. Van 

zijne liefdevolle gezindheid. was hij. zich zelven zoo 

volkomen bewust, dat hij , met opzigt tot de betrach- 

ting van elke deugd en elken pligt, gerustelijk op zijn 
eigen voorbeeld kon wijzen, en wat hij in de straks 

te melden plaatsen van zich zelven zegt, kon voors 

stellen als het ware kenmerk van Jezus opregte belij= 

ders. Bij de gedachte aan de verachting en veronge., 

lijkingen, waarmede de valsche leeraars te Korinthe 

hem hadden bejegend, en de gemoederen der Korinthe- 

ren van hem hadden vervreemd, werd bĳ hem het 

gevoel van liefde nog meer opgewekt, Van hièr het 
vuur, waarmede hij zich zelven verdedigt en zijn ge=: 
drag jegens de -Korinthers , en aanwijst, hoe zeer hij 

door de edelste bedoelingen boven anderen had uitge- 
munt, hoe hij al zijne vermogens en krachten ten nut= 

te der gemeente aangewend, en alle bezwaren om hâ- 

ren wil zich had getroost, Verg, Afd, I, $. 4, Van 

hier zijne blijdschap wegens het goede, hetwelk in de 

gemeente bestond, de ernst, waarmede hij hare on- 

deugden bestrafte, het goed vertrouwen, waarmede 

hij het beste van haar hoopte, In dat alles was geble- 

ken, dat hij de Korinthers lief had, gelijk een vader 

Zij- 



re3 pe GEER, GELOOFS.- en ZEDELs « 

an “tot regte beoefening van hunne Christen- 
pligten. Christenen, die God en den Zalig= 

maker en elkander kartelijk liefhebben , be=> 

heerschen hunnen zin, hunne lusten en drif-_ 

ten. Zij zoeken alle ergernis voor te ko- 

men, en alles, wat hinderlijk zijn kan aan den 

bloei van het Christendom. Zij zijn zedig. 

Zij beoogen , wat welvoegelijk îs. Zij zoe 
ken op eene geoorloofde wijze, den broes 

deren te behagen. Zij verdragen hunne dwas 
lingen en zwakheden. Zij wenschen hunne 
terugkeering. Zij trachten mer eene heilie 
ge welwillendheid, hunne levenswijze zoo in 

te rigten, hunne kennis en hunne krachten 
zoo te besteden, als meest kan strekken tot 

nut en stichting van anderen. Niet zich zel. 
ven zoekende, maar het welzijn van hunne 

medechristenen , hebben zij genoegen, eer, 

goed. 

‘zijne kinderen, 1Kor. IV: 14. verg, 2 Kor. 1: 4, 
Vl: 11—13, XI: rr. Hij kon dus niet nalaren, zijn 

voorbeeld den Christenen ter navolging aante prijzen, 

zKor, IV: 16, XI: 1, hen te vermanen , ja te bidden, 

dat ook zij in de liefde wandelen mogten, opdat zij 

zamen, in den heiligen strijd voor het Christendom, 

den palmtak mogten deelachtig worden, welke aan de 

overwinnaars was voorgesteld 1 Kor, IX: 23-27, 
Zoo wilde dan de Apostel, door Gods Geest tor liefde 

gestemd, de broederen aan zich zelven gelijkvormig 

maken. En juist daarom was het, dat hij hun boven 

alles de liefde aanbeval, 4 
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goed , levensgevaar over voor hun geluk. Zij 
achten geen’ pligt te moeijelijk, geen’ last te 

zwaar , wanneer slechts geloof, godsvrucht en 

volmaking daardoor mogen bevorderd worden, 
Ja tot welzijn van alle menschen trachten zij 

mede te werken, biddende, dat allen tot ken= 
nis der waarheid en tot de gemeenschap des 

Christendoms komen mogen (3). Zoo werkt 
de liefde op kien, die waardige en gelukkige 

‚burgers der Christelijke maatschappij wenschen 
te zijn, ja ook op de gansche maaischappij 
zelve. Zeer eigenaardig beschouwt Paulus de- 
zelve, 1 Kor. XII: re en verv., als een lig. 

chaam, welks onderscheidene leden, met el- 

kander ten naauwste vereenigd, voor elkander 
gelijke zorg dragen ; in elkanders aandoeningen 

“deelen, er, elk op zijne wijze, het hunne 

bijdragen, opdat het geheele ligchaam meer eni 
meer opwasse en eindelijk deszelfs volmaking 

bereike. Dit nu geschied allermeest door de 
liefde, die als het ware de band is, welke de 

leden moet verbinden, en dezelve op de regte 
wijze doen werkzaam zijn. Vooral heeft de 

Apos- 

(3) Men vindt dezen heilzamen invloed van de 
diefde, als kenmerk van ware Christelijke deugdsbe- 
trachting , aangedrongen 1 Kor. IV: 915, VIII, IX, 

Ks 2333, 2 Kor. Vls 3—=to, XI: 7 1rz ve 

23-33» XII; 12 —18 en elders in deze brieven, 
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Apostel dit op de voortreffelijkste wijze 1 Kor, 
X1II voorgesteld (4)e Terwijl hij vs. 13 

aan 

(4) Wij achten het miet ongepást, hier iets tot vere 
klaring mede te deelen van dit merkwaardig Hoofd- 
stuk, in hetwelk Paulus de broederliefde ín al haren 

luister voorstelt en verheft, Doelende op de gave der 
“vreemde talen, welke op den hoogsten prijs- gesteld 
werd in de Korinthische gemeente, zegt hij vs, 1: zon- 

der de liefde is het spreken der voorrtreffelijste men- 
schen- en Engelentaal even wanklankig als een #inkend 
metaal of eene luidende schel, d, ie als een sch@lluidénd 
blaasinstrument ‚ welks toonen alleen geschikt zijn om 

een teeken te geven. Even zoo zijn (vs. 2) de gave 
der profetie, waafdoor men alle verborgenheden kent ; 
en het wondergeloof (zie de noot van bl, #7 ) ijdet 
zonder de liefde.- Ja ook eene geheele overgave van 

zich zelven en van al zijn goed verliest hare waarde 

Cvs. 3), indien niet daarmede gepaard is eene opreg- 

te broederliefde, Bijzonder vertoont zich die liefde 

in verschillende deugden en pligten omtrent onze mede= 
menschen: paxpebuue? (vs. 4)» zij ís lankmoedig , Zij 
doet ons langen tĳd in dezelfde gemoedsgesteldheid 

blijven , zoodat men niet driftig wordt ‚maar traag is_ 

tot toorn, Verg. Matth, XVIII: 26, 2 Petr, II: 9, 
Jak. L: 19. Zij is goedertieren ( ypuoveberut), de ie 
welwillend , zachtmoedig, toegevend, Où E4aor, zij ús 

niet naijverig, niet afgünstig, zij wederhoudt ons, 
voordeelen van anderente benijden, en ons te verheu- 

sen in hun leed, Où zrepzrepeberut, ij handelt niet 

onbedachtzáam , niet verkeerdelijk , maar doet ons ie- 

ders nut bevorderen, en aan niemand aanstoot geven. — 

OÌ Pvoiscürar, zij is niet opgeblazen „ niet hooghartig ; 
niet trotsch en vermetel, gelijk sommigen der Korin- 

thers 
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aanwijst, dat, zonder de liefde, ook de ver- 

hevenste gaven en pligten ijdel zijn, en elke 

deugd 

thers waren, volgeus Paulus getuigenis, 1 Kor. [Vz 

18, V: 2. Oèx dognpgoui (vse5)s zij handelt niet 
ongeschiktelijk, niet onwelvoegelijk , maar wacht zich 

voor al , wat schandelijk en onbetamelijk is, bedenken- 

de wat liefelijk is en wel luidt, Verg. Fil, IV:8, Où 

Cureï rà Eaurús, zij zoekt zich zelve niet, zij is niet 
baatzuchtig, zij tracht niet naar eigen voordeel en gea 

noegen, ten koste van het voordeel en genoegen van 

anderen, Verg. Fil, II: 4. Paulus gaf hiervan het 
voorbeeld 1Kor. IX, X: 33. Anders handelden de 

Korinthers H, VI: 7, 8, VlIlI: 912, Où zapoSóvee 

eas, zij wordt niet verbitterd, niet geraakt, door de 

beleedigingen van anderen, maâr is afkeerig van alle 

oneenigheid, Où Aoyiëeras Tò xaxòv, zij denkt geen 

kwaad , of rekent het kwaad niet toe, beschouwt het 

niet van de ergste zijde, en zoekt het niet te vergel= 

„den, maar blijft welgezind ook bij aangedane beleedie 

gingene Où xeipes èzì Tú Adsuia (vse 6), ouyyziges 

8e rú dAnbsie, zij verblijdt zich niet in de ongeregtige 

heid, maar zij verblijdt zich mede in de waarheid, Men 
kan door &3sxig in het algemeen ondeugd, goddeloos= 

heid verstaan, en door ZAydeia, deugd, zoodat de zin 

zij, dat de liefde in de deugd, maar nlet in de on- 

deugd behagen heeft. Zie Krause t, d. pl. Liever 

echter nemen wij &dsiíz en &Antefz in den gewonen 

zin, en verstaan het zoo, dat de liefde geen welbe= 

hagen kan hebben Sin valsche beschuldiging, - bedriege- 

lijke verongelijking en onregtvaardige veroordeeling , 

waardoor men den naasten, tegen regt en billijkheid 

aan, helpt verdoemen, Integendeel, wanneer waarheid 

en regt gehandhaafd, leugen en onregt worden aan het 

licht 
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deugd ‘hare belooning mist, geeft hij, vs. 4 en 

verv. nader hare eigenschappen op, en toonts 

hoe 

dicht gebragt; wanneer de onschuld verdedigd mag 
‘Worden en zegepralen, dàn verblijdt zich de liefde 
mede, Oek hierop mogten de Korinthers wel letten, 

daar zij aan schandelijke en ontegtwaardige twistgedin- 
#en zich hadden overgegeven, 1 Kor, Vl: f—=8, Eine 

delijk maakt Paulus de voorstelling van-de- eigenschap- 

pen der liefde volkomen, ve. 7, aduru oréyen Dit 
kan zeggen: zij bedekt alles, d. i.- verzwijgt en wer- 

“schoont, Zoo veel mogelijk, het-kwaad wan anderen, 
spreekt van hunne gebreken en verkeerdheden niet zon- 
der roodzaak, en beschouwt dezelve wan’ de minst na- 

„deelige zijde, In dien zim lezen wij Spreuk, Xs 12: 
de licfde dekt alle overtredingen, en 1 Perre IVS 8: 

de liefde zal eene menigte van zonden bedekken.» Liever 

_êchter vertalen wij zdvra orêyer, omnia sustinet „10 
“lerat, zij berust” in alles, zij dult ; verdraagt allé 
“dingen, Deze beteckenis van het woord aréyeuw is 

“gewoner in het N. V. bs v. 1 Kor. IX: 12, 1 Thess. 
If: 1, 5. Paulus wil zeggen, dat de liefde gaarne 

‘lasten dráagt, en zich opofferingen getroost; om ande- — 
fef daardoor diensten te bewijzen ; gelijk hij zelf ges 
daan had, 1 Kor, IX, Men behoeft eeéyer; in dezen 

zin genomen, niet voor gelijkluidend” te kouden met 
_ Omogéverv in ditzelfde vers, daar úoropéverv niet zoo zeer 

het op zich nemen van lasten beteekent, ten woordeele 
van anderen „als wel het verdragen vankwade bejegenin- 

“gen, ons aangedaan door onze medemensechen; dut 

“miomeber, zij gelooft of vertrouwt‘ alles di. zij is niet 

achterdochtig, maar goed ván vertrouwen, neemt van 

_goederharte voor waarheid san , en gelooft het beste van 

anderen ‚ zoo lang zij geene genoegzame reden. heeft, 

omt 
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hoe de liefde alle gaven en vermogens wel aans 
wendt , elke verkeerdheid en ondeugd vet- 

mijdt 

em hunne geloofwaardigheid en deugdzaamheid te ver. 

denken. Idvra êAmiëer, zij hoopt alle dingen, d, î. Zij 

doet ons van onzen naasten altijd het beste hopen, ri ve 

ea Ümogfvel, zij verdraagt alles, t‚ w. van anderen , 

voor zoo ver regt en pligt dit gedoogen, opdät alzoo 

vrede, liefde en eendragt bewaard en het nut van den 
naasten bevorderd worde, 
‚Na dit alles mogt nu de Apostel met regt zeggeti, 

vs. 8, dat de liefde, die ‘zich zoo luisterrijk vertoorit, 
die de zielen het Kenmerk is der deugd, en de bron 
van geluk, nimmer zal ophouden, terwijl alle buiten- 
gewone gaven slechts voor de eerste Christentijderi be. 

stemd waren er een einde nemen Zouden, Äldie gaver 

zijn hier slechts onvolkomen ( vs. 9, ro ), en het one 

volkomene houde op; &rav EAbu zò réActov, als het 

volmaakte, d.i. de staat van volmaaktheid zal gekoe 

men zijn. De Apostel heldert dit op, vs. Ir, Iä, 

door twee eigenaardige en doelmatige vergelijkingen, 

van welke de eene ontleend is van den overgang uit 

den kinderlijken tot den mannelijken leeftijd , de ändee 
re van eenen spiegel, door welken men de voorwerpen 

beschouwt, Gelijk hij (vs. Ir ) eerst den kinderlije 
ken, daarnd den mannelijken leeftijd bereikt, en toeù 

het kinderlijke had afgelegd, even zoo, dacht hij, 
zou het gaan met de vorderingen der Christenen if 

kennis en verlichting. Nu nog waten zij met gaven 

en voorregten bedeeld „ die in hunnen kinderlijken 
leeftijd, tot hunne opvoeding in kennis en geloof noo. 

‚dig , doch ook alleen voor dezen leeftijd berekend wa= 
ren. Maar eenmaal hadden zij eenen mannelijken leefe 
tijd, eenen staat van meerdere volkomenheid te wach= 

H ter , 
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mijdt, elke deugd beoogt „en alzoo de ziel. is: 
van het Christendom , de edelste gave, door: 

wel- 

ten, in welken kunne tegenwoordige kinderlijke wate 
baarheid en bekwaamheden zouden ophouden „ en door 

eene meer verlichte kennis, door verhevener bekwaam= 

heden, door edeler gaven zouden worden vervangen. 

Zagen rude Christenen (en dit is de tweede vergelij- 

king, vs. 12 ) als door eenen spiegel èv uiviygarss 

in een raadsel, d, i, op eene raadselachtige wijze, 

eens zouden zij zien van aangezigt tot aangezige d. ie 

hunne derkbeelden zouden , van het duistere en raad= 

selachtige ontdaan, eene meerdere volledigheid beko= 

men. Verg. Exod, XXXIII: 11, Num, Xl: 8; Deucs 

AXXIV: ro, uit welke plaatsen deze spreekwijze. 

schijnt genomen, Om dit nog duidelijker te maken 

voegt Paulus er bij, vs. 12: au Ken ik ten deele, nusis 

mijne kennis in allen deele gebrekkig, Maar dan, in 

eene-volgende huistouding, zal if kennen, zoo als ik 

(door God) gekend ben. Mijue kennis zal dan eenie 

germate gelijk zijn aan ce kennis van Gods zij zak 

de hoogstmogelijke trap van zuiverheid en nan 

heid bereiken. 

Maar wanneer zou nu die tijd. daar zijn, in weil 

de tegenwoordige. door. edeler gaven , het ‚kinderlij- 

Re door het mannelijke , het duistere en _onvolmaakte 

door het opgeklaarde en volmaakte zou worden ver= 
vangen? Sommigen denken, dat de Apostel het oog 

heeft op.de Christentijden, die na den leeftijd der 

Apostelen gevolgd zijn. Zij meenen, dat Paulus: zijn” 

eigen’ leeftijd als de kindschheid , en volgende éeuwen 

als den mannelijken leeftijd des Christendoms, als 

eenen staat van meerdere volkomenheid beschouwt, in. 

welken de wondergaven, ten dienst der cerste Chris= 

ded 



per BRIEVEN AAN pe KORINTHERS. 115 

welke de Christenen te allen tijde tot in eeu- 
wigheid naar volmaking streven, 

6-4. 

tenen geschonken, niet meer zouden. noodig zijn, 

en dus een einde nemen. De meeste Schriftverklaarders 
echter zijn van gevoelen , dat de Apostel, van het op- 

houden der “wondergaven en van eene meer verlichte 

kennis sprekende, het oog heeft op de toekomende 

zaligheid na dit leven, En inderdaad laat zich dit ook 

niet wel anders denken, Had Paulus gedoeld op eenen 

staat van meerdere volkomenheid, die kort na zijnen 

dood moest volgen, wat voordeel zou hij zelf hiervan 
hebben gehad? Hoe zou hij met zoo veel deelneming; 
met zoo veel geestdrift van dien gelukstaat hebben kun. 

nen spreken? Neen, wanneer hij met zulk eenen war- 

meú ijver van bet ophouden van de gave der kennis, 

der profetie en def talen handelt, en van het onvere 

gankelijke der liefde; wanneer hij vs. ro—iïe zoo 

uiedrakkelijk 7d réAssov, Ket volmaakte, eenen staat 

van volkomenheid noemt, op welken hij hoopte, en 

welken hij zeker verwachtte, dan heeft hij buiten 

twijfel zijn uitzigt gevestigd over de grenzen van dit 
leven, en wat hij zich voorstelde is voorzeker niets 

anders geweest , dan de hemelsche gelukzaligheid,” 

Doch terwijl in dien toekomenden staat de genoeme 

de wondergaven uit haren aard niet meer noodig zullen 

zijn, en dus wegvallen, zullen (vs. 13) geloof, hoop 
én liefde blijven, vut 32 péver zforss, EArie, Eydrúe 
Nuwì dè beteekent niet nu, maar zoodan, autem , gelijk 

H. XIV: 6, Zoo blijven dan geloof, hoop en liefde, 

tw. in eene volgende huishouding na dit leven zule 

len deze drie edele gaven voortduren, et ís niet zeer 

moeijelijk , haar voortdurend bestaan ook tot de toe- 

komende huishouding betrekkelijk te maken, daar er 

H 2 al- 
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S. 4 

Algemeene aanmerkingen omtrent de Pligten 
van het Christendom ‚ voorkomende in 

de brieven aan de Korinthers. î 

Het zal ons, na hetgeen wij bl, e1— 38 
gezegd hebben van de aanleiding en den in- 
houd dezer brieven, ligtelijk in het oog val- 
fen, dat wij in dezelve even min eene verza- 

meling van alle Christenpligten, als eene sy- 
stematische voorstelling van alle geloofswaare 
heden kunnen verwachten. Slechts die plig- 

ten voor Euangelie- dienaren en voor Christe- 
nen, in hunne godsdienstige, maatschappelij 
lijke en huiselijke betrekkingen, konden hier 

in aanmerking komen , welke voortvloeiden 

uit de zelfverdediging van den Apostel, uit 

zijne beoordeeling van de leeraars van zijnen 
tijd „-uit de voorstelling van der Korintheren 

wanbegrippen, uit de bestraffing van hunne on= 
deugden, uit de houding, welke, naar zijne 

gedachte, in de denkwijze en het bestaan der 

gemeente moest heerschen, Daar nu de gee 
dach- 

altijd veel zal blijven te gelooven, te hopen en lief te 

hebben , en nog gemakkelijker ís het te begrijpen, dat 

de. liefde uit haren aard, gelijk de Apostel zegt, de 
wvoorweffelijkste gave moet blijven, 
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dachten, teregtwijzingen , raadgevingen , waar- 
schuwingen en opwekkingen van den Apostel 

in deze brieven grootendeels voorschriften voor 

Euangelie-dienaren en voor Christenen , als 

leden der gemeente, behelzen, zullen wij. al- 
lereerst ons hiermede bezig houden. 

5. 5. 

Gezindheden, welke Euangelie-dienaren moe- 
ten bezielen in hunne prediking. 

Als leeraar werd Paulus te Korinthe van on= 
derscheidene zijden miskend en gelasterd, 
vooral door leeraars, die aldaar na hem wa 

ren verschenen, en door onedele bedoelingen 
bestuurd, hunne verpligtingen geheel verga- 
ten, Dit gaf den Apostel aanleiding, om het 
geen hij voor zich zelven en andere verkondi- 

gers van het Euangelie, tot eenen pligt re- 

kende, uitvoerig in deze brieven voor te stel- 
len. Christenleeraars moeten, naar zijn voor- 
schrift, geenen naam willen maken, noch eenen 
aanhang verwerven. Paulus bedroefde zich, 
dat diet te Korinthe geschied was, zoodat de 
Christenen aldaar zich naar hem en anderen 

benoemden, 1 Kor.[: 12. Hij toont vs. 13—17 
en H. III: 4 en verv., dat alle leeraars zich 

gelijk moeten achten, als dienaars van éénen 

H 3 Ver- 
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Verlosser, die voor de Christenen was gekrui- 
sigd, en in wiens naam zij allen waren … gee 

doopt; als medearbeiders van God, van wien 

alleen de zegen afhangt op hunne prediking. 

Het moet ook den leeraren niet zoo zeer te 

doen zijn, om geleerdheid en welsprekendheid 

in hunne voordragt, als wel om de eenvoudige 

prediking der kruislcer, dieten spijte van al- 
le wereldwijzen, gebleken was van Goddelij- 

ken oorsprong en kracht te zijn, gelijk de 
Apostel breedvoerig bewijst 1 Kor. Ill (5) 

Niet in zich zelven moeten zij roemen, maar 
in Christusalleen, 1 Kor. II: e. Zijne kruis- 
leer moet de hoofdzaak zijn van hunne Euans 

gelieprediking, de eenige grondslag, op wel 
ken zij bouwen. ‚In hoe verre dit geschied 

zij, zal eenmaal beproefd en openbaar wot- 

den. En naar mate een leeraar op dezen 

grondslag zal hebben gebouwd, zal hij loon 
ontvangen, terwijl hij, wiens werk niet vol- 

doende zal worden bevonden , geene vruchten 

zal inoogsten van zijnen arbeid, vs,g—r5 (6). 

Daar 
(5) Zie AfL IL. $ 1. 
(6 ) 1 Kor, III: 9 en verv, behelst weder eene vers 

dediging van de leer, door den Apostel gepredikt. 

Vs. 9 spreekt hij ven zich en zijne mededienaren, als 

Gods medearbeiders, en van de Christelijke gemeen= 

te, als een gebouw van God, verg. vs. 16, 1 Petr. 

MH: 4,5, De grondslag. van dit gebouw was Jezus 

) Chrise 
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Daar nu Christenleeraars aan God alleen. vers 
antwoording schuldig zijn; moeten zij , wanneer 

. 8 : A j zij 

Ckristvs, vs. 11. Op dezen grondslag had Panlus de 

Christenen gevestigd (vs, 10, verg. Ef, Ll: oo, 1 Petr. 
II:4,5), en elk leeraar is verpligt wel toe te zien 

(vs. 10), hoe hij op denzelveù ‘bouwe, Men kan 

op denzelven ( vs. 12 ) een prachtig en duurzaam ge- 

bouw van goud, zilver en kostelijke steenen optrek- 

ken, of een gering en nietig gebouw van hout, hooi 

en roder. of riet ; de ì, naar mate van eene zuive- 

re, gegronde of valsche, ijdele Euangelieprediking, 
worden dé Chr'stenen tot eckte of onechte belijders 

gevormd, Dock ieders werk zal (vs. 13) openbaar 

worden, hoedanig de invloed zij van zijne prediking 

op der Christenen denkwijze en bestaan, zal aan het 

lieht komen; want de dag, de tijd zal-het leeren, ver= 

klaren; Öze êv mrvpì dxronuhúrreruis vermis het door 

vuur zal ontdekt worden, waì Eudorou TÒ Epyov özoróv 

Ëaré vÒ aüp Oóusudoer, en hoedanig een ieders werk is, 

zal het vuür beproeven, Men versta door het vuur een’ 
gevaarvollen tijd van rampen en verdrukkingen , waar- 

door der menschen denkwijze, opregtheid en stand- 
vastigheid op -de- proef worden gesteld, gelijk het goud 

beproefd wordt door het vuur, In zulk eenen tijd zou 

dan uit de gevoelens en het gedrag der Christenen gee 

noegzaam blijken, op wat wijze en met wat bedoelin= 

gen hunne leeraars de leer van Christus hadden gepree 

dike, en of, hetgeen zij van hec Evangelie hadden voor- 

gesteld waar of vaisch, gegrond of ongegrond, -nute 

tig of ijdel geweest ware. De echte Christenen -zou- 

den, als goud en zilver, de vuurproef doorstaan; maar 

de onechte belijders. zouden, als houten stroo; niet 

bestand zijn tegen de vervolging, Met hetzelfde zins 

H 4 nee 
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zij op goede gronden handelen, en hunnen pligt 
volbrengen, aan het oordeel der menschen zich 
niet storen. zr Kor, IV: 15 zegt de Apos- 
tel, dat van dienaars van Christus slechts ge- 
trouwheid geëischt wordt, maar geene onder- 
werping aan een menschelijk oordeel, dat zij 
ook zich zelven nier rege kunnen beoordeelen, 
maar het oordeel moeten overlaten „aan den 
Heere, die alleen het hart kent, die eens, 

bij zijne komst, ook de meest verborgene raade 

slagen zal openbaren , en alsdan aan eenen ie= 

gelijk, die zijnen wil zal hebben volbragt, zijs 

ne goedkeuring zal schenken. Verg. 2 Kor. Vz 
Io, 1. Minachting van menschen, mitsgae 

ders allen arbeid en lijden om de zaak van 

Christus moeten zij zich blijmoedig getroose 
ten , 

nebeeld voortgaande zegt Paulus, tot nadere verklas 

ring, VSe 14% zoo iemands werk blijft , hetwelk hij op 

den echten grandslag gebouwd heeft, d.î, wanneer, 

uit der Christenen standvastigheid te midden der bee 

proevingen, de waarheid en deugdzaamheid zijner 

Euangelieprediging blijkt, zoo zat hij loon ontvangen. — 

Maar blijkt het (vs. 15) uit der Christenen bestaan 
en gedrag, dat zij de proef niet kunnen doorstaan, 

en wordt alzoo zijne-prediking ijdel en nutteloos be- 
vonden , dan zal hij schade lijden, Enmswbúgerws, zijne 

pogingen en werkzaamheden zullen verloren zijn, aù= 

sòs dè cwbhoerur, oUTwg SÌ ús Su zrvpóg, maar hij 

zelf zal behouden worden, als door vuur d.i, gelouterd 

door de hitte der beproevinge 
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ten, 1Kor. IV: 913. 2Kor. IV: 712 
VI: gro en XI: 23 en verv. (7); en 

aan hunne taak getrouw , hunne aandacht ge- 

vestigd houden op eene aanstaande bevrijding 

van alle leed, op eene zalige onsterfelijkheid 
en eene volmaakte heerlijkheid, 2 Kor. IV: 13 

tot H. V: 9 (8). 
Hierbij moeten dienaars van God zich ver- 

genoegen met de gaven en bedieningen, die 
hun geschonken zijn. Volgens 1 Kor. X[F tot 

XIV werden alle gaven door den Heiligen 
Geest, naar zijne wijsheid en vrijmagt, uit. 

gedeeld, opdat dezelve in hare verschillende 

waarde gekend en aangewend mogten worden, 
ten meesten nutte der gemeente (9). Elk 

moet 

(7) Men vergelijke Afd, IL. $. 3e 
(8) Breedvoeriger is over deze verzen. gehandeld 

Afd. Kk $. 3 en Afd, H. $. de bl. 4m 97e 

(9) 1Kor. XIl handelt Paulus over de geestelijke 
gaven en bedieningen in de Christelijke Kerk, Alle 
buitengewone gaven (van welke wij gesproken hebben 

in de noot van bl.77) kwamen van den- Heiligen 
Geest (vs. 2 — 11), door wien-de Korinthers tot @r- 
kentenis van het Christendom gekomen waren, Alste- 

den van één ligchaam moesten zich de Christenen be- 

schouwen, aan welke die gaven waren. geschofiken vs, 

12, 27. Door éénen Geest waren zij tot één ligchaam 

gedoopt (vs. 13) en tot éénen Geest gedrenkt. Bij 
het woord doopen zinspeelt de Apostel op den heiligen 

Doop, bij het woord drenken op het heilig Avondmaal. 

H 5 De 
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moet dus, door den geest der liefde bestuurd, 

met zijne gaven, zoo veel mogelijk voordeel 
en winst doen, 

ei Wet BG, 

De zin is deze: de Korinthers waren als gezamenlijke 
deelgenooten aan Christus, wiens bloed voor hen ver- 

goten was, en tot wiens gedachtenis zij uit éénen be- 
ker dronken, verëenigd, om één van geest te zijn, 
slechts Cénen geest te hebben, die’ allen tot één Tig- 
chaam verëenigde, Christenen staan dus in de naauw- 

ste betrekking tot elkander, en moeteù- met-hunne ga= 

ven voor elkanders belangen zoeken nuttig te zijn, gee 

lijk de onderscheidene leden van het ligchaam mer ef« 
kander in verband stäan, en elkander dienen, vs. 14-—27e 

Hierna spreekt de“ Apostel (vs. 28) wan de verschile 

lende bedieningen in de Kerk, Onder deze noemt. hij 

Apostelen, gelĳk Jezus leerlingen waren; Profeten 

Cverg. vs. ro en de noot van bl, 77 ); Leeraars , dat 

is, gewone leeraars, die tevens Kerders waren, Ef, 

IV: 115 Suségers, guricnarz Papdruv, Krachten en 

gaven der gezondmakingen ( Zie vs. 9, Io, verg. de 

moot van bl, 77 ), Hierop volgen dvrsarperg , subsite 

dia, opitulaticnes, van àyrsÀzufdveiws curam alicujus 

gerere, Deze beteekenis van het woord geeft ons aan- 
leiding,.om met Schleusner en Krause, door dvridy- 

Peze Diakenen te verstaan, die als medehelpurs in de 

kerk waren aangesteld, en aan welken de zorg voor at= 

men, vreemden, zieken, weduwen en weezen was aatie 

bevolen. Met deze worden nog genoemd xuBepvúoerg s 

regeringen, waardoor wij bestuurders der kerk schijnen 
te moeten verstaan, die voor de uitwendige belangen 

der gemeente moesten waken, Eindelijk noemt Paulus 

de gave der talen, Zie wat deswegens gezegd is in 
‚de noot van bl, 77 Je Overigens geven de woorden 

ape 
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S. 6 
Á - EN} 

Over het bestaan en gedrag van Christene 
leeraars in het bestuur van hunne ge- 

meente, 

Wat het bestaan en gedrag van leeraars be- 
treft in het bestuur over hunne gemeente, zoo 

5 blijke 

mpärov, ScOrepov, rpirow, ten eerste, ten tweede, ten 

derde niet onduidelijk te kennen, dat aan sommige de 

zer bedieningen-en gaven eene meerderheid boven de 

andere door den Apostel wordt toegewezen. Vs, 29, 

3> zegt hij, dat niet asn allen alle, maar aan ieder 

zijne bijzondere gave en bediening wordt geschonken. 

En deze staan alle op hare waarde, Echter zegt Pau- 

lus (vs. 3E), dat de Korinthers naar die gaven, wel« 

ke de nutigste zijn, boven de minder nuttige moesten 

streven, Hij voegt er bij: zzì Ere ua8 üzepBoAv ódùu 

Ögiv Bsievuge: ik zal u op de witnemendste wijze eenen 

weg hiertoe aantoonen, te weten, de liefde, die ons 

leert kiezen, wat het meest tot voordeel van anderen 
strekt, en welke H. XIII nader in hare waarde en 

voor:reffelijkheid wordt beschreven, Men vergelijke 
Van Hengel, in AZunot, ad h. le als mede S,2. Nadat 
nu de Apostel boven alles de liefde, H, XIII , heeft 

aangeprezen, prijst ‘hij, H‚, XIV, zoo veel mogelijk, 

oock andere. geestelijke gaven aan, doch allermeest de 

gave der profetie, vs. te Hare voortreffelijkheid bo- 

ven de gave der talen bewijst hij, vs. 2 en verv. door 

onderscheidene redenen, die niet moeijelijk te verstaan 

zijn, Onder anderen haalt hij vs. 21 eene plaats aan 

uit het O, Vo-êv-rd vóuw YÉYPARTAI, Ke Te An dee 
vinde 
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blijkt vóór alles uit Paulus voorbeeld , in deze 
brieven, de verpligting van Christenleeraars, 

| om 

vindt deze plaats miet woordelijk , maar hoofdzakelijk 

Jes. XXVIII: zr, 12, 'Ev v@ vóuw beteekent hier dus 
miet in de wet van Mozes, maar, gelijk Joh. X: 34 en 
elders, in de schriften des O, V. Bij den Profeet wordt 

LE. 2, pl. aan Israël en deszelfs Voorgangers, die den 
Heer veracht, en Hem gehoorzaamheid geweigerd hade 

den, bedreigd, dat God hen zou onderwerpen aan 

vreemden, wier taal zij zelfs niet verstaan zouden, In 

dezen zin verklaren wij: örs èv ÉrepoyAdaaors val Ev 

mebhcorv Érépois Audhou Tj Aap Toórw, in andere tas 
den en met andere tongen zal ik tot dit volk spreken. 
Bierbij wordt gevoegd: waì oùd’ oùrwg eiouxoúoovrds 

gov, maar nog zullen zij niet naar mij hooren. Paulus 

maakt van deze plaats melding, om aan te toonen, dat 

wreemde talen, met welke het denkbeeld van straf in 

het O, V, was verëenigd, niet zoo hoog waren te 

schatten, als de Korinthers dit deden, Hij wijst dit 

nader (vs. 22 ) ook hieruit aan, dat vreemde talen 

(gelijk dit ook met opzigt tot Israël eenigzins het geval 

was geweest ) een teeken zijn voor ongeloovigen, om 

hen door dezelve, als door de uitstekendste blijken van 

Gods majesteit, tot overtuiging te brengen, Men moest 

dus dezelve beschouwen, als eene gave, die minder 

noodig was voor Christenen, ofschoon dezelve ook 

onder hen mogt uitgeoefend worden, De gave der 
profetie daarentegen geschiedt altijd voor geloovigen, 

tot hunne stichting en leering. Het 23ste vers ziet op 

het spreken van vreemde talen door velen te gelijk, 

doch waaraan de uitlegging ontbrak, Dit blijkt uit vs. 

27, waar Paulus zegt, dat het spreken van vreemde 

talen slechts door twee of drie te gelijk, bij beurten 
f be. 
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om hunne gemeente de opregtste liefde toe te 

dragen. Zij moeten haar bij elke gelegenheid 
hier- 

behoorde te geschieden, en met eene uitlegging gepaard 

Zijn; anders zou een ongeleerde, onkundige, onge 

loovige, die inkwam , en de taal niet verstond, daar- 

mede den spot drijven. Maar (vs. 24) indien velen 

Cte weten, in eene bekende taal } profeteren, door 

lofredenen tot Gods eer enz,, en er komt een onge« 
loovige, onkundige in, die wordt door de verhevene 

zaken, welke hij hoort voorstellen, van zijne dwaling 

overtuigd, eu tot de belijdenis van het Christendom 

gebragt, en hij wordt van allen geoordeeld , te weten, 

door de Ssaxpioig zvevgdrwv, de onderscheiding der 

geesten, die met de profetie was verbonden. (Zie de 

noot van bl. 77 ), en waardoor de denkwijze en ge. 

voelens van anderen kenbaar werden, Dit wordt nader 

opgehelderd vs. 25: zà zeuarà zg warding züvou Ôz- 

verk ylverzs, hem worden zijne innerlijke gevoelens te 

kennen gegeven , en het schadelijke van dezelve words 

hem aangewezen; zaì olrw xecdyêal zpóouzoy, zpoozve 

vhaes Tü Osù, dzayyfAduu, drs ò Ozùg Gvrus êv mis 

Ër: en nu zal hij in verwondering opgetogen over het 
geen hij gehoord heeft, God aanbidden ,en openlijk er- 

kennen , dat God met zijne gunstrijke tegenwoordigheid in 

uw midden is, „Hierop volgen vs. 27 — 33 nog eenige 

voorschriften over de ordelijkste wijze, op welke het 

‚spreken van vreemde talen en het profeteren moest ge- 

schieden, waarbij de Apostel opmerkt vs, 32: uaì aveú- 

mara mpaÔnrüv zpodfraig Üzordaserus, dat is, de 

geesten der profeten zijn aan andere profeten, als be- 

oordeelaars van Goddelijke en ongoddelijke geesten , 

onderworpen. Zie de noot van bl. 77. Dit een en au- 

der moest dan strekken, om de orde te bevorderen en 

ver- 
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hiervan de bewijzen geven, gelijk Paulus-deed, 

wiens twee brieven op elke bladzijde de. blije: 
ken behelzen van zijne liefde voor de Korin- 
thers. Uit liefde tot hunne gemeente moeten 
leraars het goede in dezelve opmerken, en 
op eene betamende wijze prijzen, opdat zij al- 

zoo aangemoedigd worde, om voort té gaan 
in her goede, en gestemd „ om-het onderwijs 
en de bestraffingen, welke- zij-behoeft, aan te 

nemen. Ook hiervan gaf Paulus het voorbeeld. 
Reeds bij den aanvang van zijne brieven 1 Kor. 

1: 4 —7 zoekt hij de Korinthers, door eenen 
gepasten lof over hunne vorderingen in kennis 

en geloof voor te bereiden voor de bestrafin= 
gen, welke hij hun vervolgens doet hooren, 
Verg. H. XI: a. XV: 1. g Kor. VIE prijst 
hij hen weder over hun leed wegens de gee 
pleegde bloedschande, en geeft hun, in de 

vreugd van zijn hart, de goede verwachting te 

kennen, welke hij hieruit aangaande hen.had 
opgevat. H. VIII en IX roemt, de. Apostel 

| rd hun- 

verwarring voor te komen, vs. 33, Na eene tusschen: 
rede, vs. 34, 35, over den pligt der vrouwen in de 
Godsdienstige vergaderingen, eindigt de Apostel zijn 
Onderwerp, vs. 36— 40, met eene opwekking, om van 

het gezegde het regte gebruik te maken, en te Zorgen, 

dat bij den Godsdienst alles met eerbaarheid en orde 
mogt geschieden Verg. vs. 2ó. 
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hunne-goede gezindheid voor de-armen te Je= 
ruzalem, en spoort hen hierdoor aan, om rij= 
kelijk cot de inzameling voor hen bij te dragen. 
Uit genegenheid voor de Korinthers bleef hij 
steeds het beste van hen vertrouwen ; zoodat 

hij niet ligrelijk kwaad van hen geloofde, 

eg Kor. VIl: 14, 16. verg. 1 Kor. XI: 18. 
Kon hij hen ook al niet in alles prijzen, hij 
hoopte toch, dat zij hem „, na de ontvangene 
bestraffingen van dwaling en ondeugd, in het 

vervolg meerdere stof tot blijdschap geven zou- 
den, 2 Kor. II: 3, 9. 

Doch even dezelfde liefde, welke leeraars 

aan hunne gemeenten schuldig zijn, moet hen 

dringen, haar op elke beduidende dwaling en 
ondeugd , met ernst en getrouwheid opmerk- 
zaam te maken. Op wat wijze dit moet ge= 

schieden , heeft inzonderheid de Apostel ons op 

onderscheidene plaatsen in deze brieven geleerd, 

Vooral houdt hij, 1Kor. Vs, den leeraren als 
eenen pligt voor, dat zij openbare ondeugden 
moeten bestraffen, en moedwillige zondaren af- 
scheiden van de gemeente, gelijk hij, vs. 3 —5, 
gedaan had met den man, die bloedschande ge- 

pleegd had in de Korinthische gemeente (10 . 
ee Doch 

Cio) Wij vertalen vs. 3, 4 dus: wat miĳ betreft, 

afwezend naar het ligcheam , maar tegenwoordig naar 

den geest, heb ik, als of ik tegenwoordig ware „ reeds 

be= 
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Doch wanneer zulke ergerlijke menschen mee 
leedwezen: over. hunne afwijkingen, waarachti- 
ge betering belooven en bewijzen, dan moeten 

Christenleeraars hen weder aannemen in liefde. 

Paulus geeft deswegens eene aanwijzing, e Kor. 

IL: 5e 11, als hij. spreekt van-de gewensch- 

te: uitwerking, welke de bestrafling der ge 
meente gehad had op den misdadigen, die bloed- 
schande gepleegd had, en van zijne geneigd- 
heid, om hem weder aan te nemen (xr). 

Nog 
besloten; in den naam van onzen Heer Jezus Chrise 
tus, met de magt, mij door onzen Heer verleend, in 
dvere@nstemrming met u, denzulken aan den Satan over 

te geven, tot verderf van het vleesch, opdat de geest 

moge behouden worden in den dag Cin de toekomst ) 
van den Heer Jezus. Aan den Satan overgeven beteee 

„Eent, witbannen uit de gemeente; tot verderf van het 
vleesch zegt, tot dooding der vleeschelijke lusten. Door 

den Apöstel werd dan het votinis van dèn ban op Apös- 
‘polisch “gezag ‘uiegespröken tegen den man, die bloede 

nae gepleegd had in de gemeente. Die geschied. 
de, gelijk hij vertrouwde, in overeenstemming met de 
en die vervolgens den misdadigen uit hunne 

“gemêenschap sloten, 2 Kor. VIL, Verg. r Kor, V:13. 

C11) Had Paulus de Korinchers voor eenen tĳd bee 
droefd, door hetgeen hij had geschreven over hunne 

SA ten verdraagzaamheid omtrent den man, die bloed. 

schande had bedreven (vs. 4, 5), dit had (vs. 6) 

eene bestraffing van den man door velen Öxò müv zAcide 
vwv,.dat is, door een groot gedeelte der gemeente, 

ten gevolge gehad, en deze bestraffing was thans vole 

doen= 
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Nog beveelt de Apostel, en bevestigt dit 
door zijù voorbeeld, dat Euangeliedienaars; 
in geheel hün levensbestaan en in alle hunne 
werkzaamheden , belangeloos moeten zijn, en 
zich schikken naar de omstandigheden, opdat 
zij niemand reden mogen geven van beschuldi- 
ging. Hij bewijst dit 1 Kor.lX (12), uit 

zijù 

doende, daar zij door berouw en bekeering achter- 

volgd was, Verg. H. VIlL, Men moest hem dus nu 

(vs. 7—9) vergeven en v@rtroosten, Paulus wilde 
dit met hen doen (vs. IO) èv zrpocúaw Xpioroù, Voor 

het aangeëigt van Christus, dat is, als in de tegen 

woordigheid van Christus, wiens dienaar hij was, en 

op wiens last hij dit verrigtte 5 da u} zAesovenrnt- 

gev (zegt hij} úzd zoù Earavä, opdat de Satan over 
ons geen voordeel verkrijge , dat is, opdat niet de schule 

dige, door moedeloosheid beheerscht, van het Chris- 
gendom afvallig worde, en opdat niet âlzoo de Dúivel 

ecne Zege behale over het Christendom, Want zijne 
(des Duivels ) gedachten , vofgara ( VS, 11 ) ; dat is; 
zijne booze overleggingen (verg. vónga He X: 5) 

zijn ons niet onbekend, zoodat wij dus te meer moeten 

zorgen, dat hij niemand tot afval verleide, 

(12) Paulus bevlijcigt zich in dit Hoofdstuk, om, 

tot wederlegging der tegen hem ingebragte beschuldie 

gingen, opzettelijk aan te wijzen, hoe belangeloos hij 

gehandeld had omtrent de Korinthers, Ofschoon hij 
(vs. I,,2) een Apostel was ( die dus eene gansch bije 

zondere, voorname en hoogstgewigtige bediening ver= 

vulde, Zie Ef. IV: rr. Verg. Van Hergel in Annot, 

ad 1Kor. IX: 1), en den Heer gezien had ( verg. 
de noot van bl 85), en in de vestiging der gemeen- 

te 
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zijn eigen gedrag. Vrijwillig had hij afstand 
gedaan van bezoldiging van de gemeente, en 

van 

te zelve zijn Apostolisch gezag genoegzaam had be- 

wezen, had hij zich echter nooit iets laten voorstaan 

ep zijne regten, Hij had geen gebruik gemaakt van 

zijne vrijheid, om daar, waar hij het Euangelie ge« 
predikt had, door de gemeenten zich te laten ondere 

houden (vs, 3) en eene huisvrouw te hebben en me= 
de te voeren (vs. 4), gelijk de andere Apostelen , 
Be v, Petrus, die, naar de getuigenis van Clemens 

Alex, Strom. Lib, VII, volgens de overlevering, eene 
Kuisvrouw omvoerde en haar voor zijne oogen zag 

regten. Uit onderscheidene voorbeelden en uitspraken 
van Gods woord, die gemakkelijk te verstaan zijn, 
beweert hij ( vs. 715), dat hij met reyt onderstand 
van de gemeenten had Kunnen eischen, doch zulks 

_ niet had gedaan, maar liever zelf had gewerkt, en zich 

alle ontbering getroost, om des te meer bevorderlijk 

t- zijn aan de zaak van het Evangelie. Ook durfde 

hij zich (vs. 16) op zijne Euangelieprediking niet 
verheffen , want daarin volvoerde hij alleen den last, 
hem opgedragen. En ongelukkig achtte hij zich, in= 
dien hij ontrouw aan zijnen pligt werd bevonden. Op 

eene gewillige vervulling van zijne bediening alleen had 
hij (vs. 17) loon te wachten; en om zich waardig de. 
zelve te gedragen, had bij (vs. 18, 19) zonder eigen= 

belang, zoo veel mogelijk, zich ten dienste gesteld 

van anderen, om hen te winnen. Híj had zich (vs. 20), 
zoo veel mogelijk, geschikt naar de Joden, die onder 

de Mozaîsche wet waren , en (vs. or ) naar de Hei. 
denen, die geene Mozaïsche wet erkenden, Omtrent 

deze had hij zich als van deze wet ontslagen gerekend , 

efschoon hij inderdaad zich aan Cods geboden niet wil- 

de 
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van andere voorregten , die hij als Apostel had 
kunnen-en mogen genieten. Verg 2 Kor. II: 

17 (13), Xl: 7—12, XII: 13 —18. Ook 
had hij; in zijne verkeering met allerlei men- 

schen , in hunnen toestand en hunne denkwijze 
Zich, zoo veel mogelijk, zoeken te verplaat- 
sen, opdat hij alzoo voor hen des te nuttiger 
zijn mogt, en door zelfopofferingen naar het 

loon van Gods getrouwe dienaren streven, Verg. 
1 Kor. 

de ontrekken , maar aan Christus gehoorzaamheid meen: 

de schuldig te zijn, mà &v Zvopog Ge, ZÂN Ewvogog Xpi- 

&rû. Zoo was hij (vs. 22,23 ) voor allen alles gewor- 
den, opdat hij eenigen behouden, tor erkentenis van hét 
Euangelie bewegen, en (vs. 23—î7 ) zelf het loon var 
het Euangelie mogt verkrijgen , hecwelk hij beoogde, 

C13 ) Nadat Paulus in de vorige verzen van het 'gee 

wigt der Euangélieprediking had gesproken, zegt hij 
VS. 16. wie is waardig, fezvòë, dezelve te vervullen, 

En nuis bet, als of hij hierop deed volgen; anderen 
doen het niet, zooals het behoort, maar worden door 
eigenbelang in de prediking van den Godsdietist gedre- 
ven, Doch dit verfoeijen wij, Waat wij dragen (vs. 17 ) 
het woofd Gods niet te koop, gelijk velen die eene 

kostwinning van hetzelve maken, en het vervalschee ; 

om hun eigen gezag te vestigen, en menschen te beha= 

gen. KaanAsóeiv wordt bij de Grieken wan het uitkra: 
men en tevens vervälschen def koopwaren gebfuikts 

KaznAoì Zijn bij hen kleine kooplieden , die de waren 
van anderen ontvangen, dezelve bij kleine gedeelten op 

de markt of langs de straten uitventen en vervalschert 3 

om des te meer voordeel te behalen, 

Ea 
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1 Kort. X: 33. Met dit al is eene gepaste 

zelfverdediging den leeraren geoorloofd, ge=” 

lijk Paulus 2 Kor, X (14) ‘mede door zijn 
voorbeeld bewijst, daar hij de Korinthers bij 
zijn Apostolisch gezag bepaalt ,en hun aan-: 

toont , 

C14). De Apostel verdedigt hier zich zelven, doch 
Z90', dat hij alleen in Gods kracht roemt. Uitdrukke- 

lijk zegt hij, 2 Kor, X: 4, van zijne bediening, onder 

heg zinnebeeld van eenen strijd sprekende: de wapenen 
van onzen krijg zijn niet vleeschelijk , maar krachtig door 
God, reds wadzipeor òyvpwudruv, tot nederwerping der 

sterkten ‚ d, i, tot beheersching ook van de ergste vij= 
anden des Christendom , die door hunne valsche leerin= 
gen, als het ware een bolwerk tegen het Evangelie zoee 

ken op te werpen, In ditzelfde zinnebeeld voortgaan- 

de, zegt de Apostel vs. 5» dat hij met de beste wape= 
nen voorzien, de redeneringen, Aoysoucùg, der vije 

anden van het Cristendom, en alle Koogte, alle hoog» 

moedige gedachten, die zich tegen de regte kennis vam 

God verhieven , a&v OWwpa èzapdpevov varà ons 

yvúoews Toù Oeod, wist te vernietigen 5 xadapeiv, een 

woord, in den krijg gebruikelijk van het omverhalen em 

nederwerpem van sterkten, Hierbij voegt hijs aiguaÂwe 

zilovrig nëv vónua eì6 miv Ösranojv voü Xpsoroü, Dit 
wil niet zeggen, gelijk het doorgaans worde opgevat, 

dat Paulus zijne eigene overleggingem en redeneringen 

aan de leer van Christus onderwierp, maar dat hij in 

Gods kraeht, door de bondigste bewijzen, met beleid 
en moed, de valschheid en vermetelheid der gevoelens 

van anderen wist aan te toonen en te onderwerpen aart 

de alleen geldende leer van Christus. Vs. 6 geeft de 

Apostel nog nader te kennen, hoe hij over alle dwae 

Hag en ongehoorzaamheid wist te zegepralen, 
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toont, dat hij noch in zijne leerwijze, noch 
în zijne opofferingen, noch in zijn lijden om 

het Euangelie , minder dan eenige andere leer- 
aars geweest was (15), noch ook in de voor- 

regten, welke hij had genoten (16). 
Eis- 

C15). Zie Afd. TI, S. 4. 
(16). Van deze voorregten spreekt de Apostel bij- 

zonder 2 Kor, XLI. Elk, die met aandacht dit Hoofd. 

stuk leest, vindt in hetzelve een vervelg van de zelfver. 

dediging van Paulus tegen de valsche Apostelen (2 Kor, 

XL: 13), die zijne tegenstrevers waren te Korinthe, 

Reeds had hij, H‚ XI ‚door de uitstekendste voorbeelden 
van opoffering en lijden, welke hij beven hen onder. 

gaan had, getoond, dat hij zieh boven hen kon beroe- 

men (vs. 18), Ofschoon nu zĳae zedigheid hem sla 

fen eigenroem verbood (H. XII: 1 ), wilde kij echter, 
tot Gods eer, ook van gezigten en openbaringen spre- 

ken, die hem waren wedervaren. Van zich zelven, 

uit bescheidenheid, als van eenen derden sprekende, 

voert hij, vs, 2 en verv. eene proeve aan van hooge 

zinsverrukking, waarin hij onbegrijpelijke dingen. had 

gehoord en gezien, Dat hij van eene zinsverrukking 

spreekt, bij welke het gewoon gebruik der zintuigen 
ophoudt, en de ziel alleen werkzaam is, bijkt uirde 

uitdrukking, vs. 2 „3, of het geschied zij in of buiten het 

lischaam , weet ik niet, In deze verrukking van zinnen 

was hij opgetrokken, d.i. (gelijk het woord &prÂZeobze 
aanwijst, verg. Et Thess, IV: 17. Openb. XII: 5) om= 
verwacht opgenomen geweest to: in den derden hemel, 

destijds , in onderscheiding van de lucht en den starren- 

hemel voorgesteld als de woonplaats van Engelen en 

zalige menschen, Vs, 4 noemt Paulus dezen derden ha. 

mel het paradijs, de ie de plaats der hemelsche gelek- 
13 za 
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Eindelijk mogen wij hier ook niet voorbije 
gaan ‚ wat pogingen de Apostel , volgens 1 Kor, 
XVI en aKor. VIII, IX, aanwendde tot on- 

der. 

zaligheid, Verg. Luk, XXIII: 43. Openb, Il: 7. Daar 
had Paulps (vs 4) onuitsprekelijke woorden gehoord „ 

d, i. gelijk hij zelf het verklaart, woorden & oùx zEùu 
drbpúzw Audjoar, welke geen mensch kan of mag uitspre. 

ken, Hem waren aldaar verborgenheden, Goddelijke 

openbaringen medegedeeld, die boven het menschelijk 
verstand waren verheven, Opdat hij nu (vs. 7 ) op de- 

Ze witnemende openbaring zich niet mogt verheffen, 

was hem gegeven een scherpe doorn in het vleesch, 

een Engel des Satans, opdat hij hem met vuisten slaan 

zou. Zxókoy beteekent eigenlijk een stok of paal, met 
eene scherpe punt voorzien , daarna een doorg, b, v. in 
de Grieksche overzetting van Num, XXXIN: 55 On: 

eigenlijk begeekent het smarten, hinderpalen, zorgen. 
Zie Elsner en anderen. Niet geheel vreemd is het, dat 

hier van eenen Engel des Satans wordt gesproken. Men. 
vergelijke Job 1,1 en Zach, Lil, welke plaatsen over. 
dit vers een aanmerkelijk licht verspreiden, In zijne 

booge geestverrukking had de Apostel eenen Engel des 

Satans gezien, welke hem met vuisten sloeg, Dit was 

hem een doorn in het vleesch geweest; het had hem, 

eene smartvolle gewaarwording veroorzaakt, welke hem 
had nedergedrukt, om hem voor hoogmoed te beweren, 

Driemaal had bij (vs. 8) den Heer Jezus Christus ge- 

beden, dat kij van deze ligchaamssmart mogt bevrijd. 

worden. Doch de Heer had hem (vs, 9) ten antwoord. 

gegeven, dar zijne genade hem genoeg was, en dar zij- 

ne kracht in zwakheid volbragt werd, zoodat Paulus nu, 

slechts in zijne zwakheid roemen wilde, opda de kracht 

van Christus in hem mogt wonen. 
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dersteuning der behoeftige Christenen te Je- 
ruzalem , en met hoe veel ernsten getrouwheid 
hij de Korinthers opwekt tot medewerking in 
deze zaak. Leeraars van den Godsdienst moe- 
ten zich hierdoor aangespoord gevoelen, om, 
door hunnen invloed, ook de belangen van 

hunne arme , ongelukkige medechristenen te 
bevorderen. _Menigmalen wordt hun hiertoe 
de gelegenheid aangeboden in hunne bedie- 
ning, en zij zullen het eenmaal verantwoor- 

den moeten, indien zij ontrouw worden be- 

vonden aan deze hunne verpligting. 
Ziedaar de voornaamste bijzonderheden, wel- 

ke Paulus in deze brieven aangaande het be- 

staan en gedrag van Christenleeraars heeft voor- 
gehouden, … Ofschoon in de eerste plaats en 

bijzonder gerigt tot de toenmalige leeraars in 
“de Korinthische gemeente , behelzen zij ech- 

ter voor alle voorgangers in den godsdienst nut- 

tige wenken, van welke zij in al hunne betrek- 
kingen gebruik kunnen maken, tot voordeel 
voor hen, die aan hunne zorgen zijn toever- 

trouwd. 

$. 7 

Plisten der Christenen, beschóuwd als leden 

der Christelijke gemeente. 

Met de pligten in deze brieven aan leeraars 
1 4 voor- 
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voorgehouden , zijn ten _naauwste eenige plig» 
ten der Christenen verbonden in hunne betrek» 
king, als leden der Christelijke gemeente, die 
tot elkanders nut en stichting moeten zamen- 
werken, 

Daar de leeraars te Koss kon Bli 

verschillende leerwijze en bedoelingen, gods- 
dienstige twisten en scheuringen hadden ver- 
wekt (Zie Inleid, S. 3), was de eerste pligt, 
welken Paulus den Korintheren voorhield, 

eensgezindheid in hunne godsdienstige belijde- 
denis. Eenstemmig moet , naar zijn voorschrift, 

de denkwijze der Christenen zijn omtrent het 

Christendom en deszelfs leeraars , 1 Kor, 1— HI, 

Zij moeten afkeerig zijn van alle partijzucht, 

in éénen zin vereenigd, Zij mogen zich niet 
naar dezen of genen voorganger benoemen, 

- maar alle Christenleeraars moeten zij houden 

voor verkondigers der Kruisleer van Christus, 
geene van hunne goede bedoelingen misdui 
den, en in geene wereldwijsheid van dezen of 
genen zich beroemen. Ja zij maeten alle par- 

tijschappen als zondig beschouwen, daar de= 
zelve uit eigenwaan, nijd en afgunst voort- 
vloeijen, en geheel strijdig zijn met het groote 

doel , hetwelk God met alle leeraars- beoogt. 
Ware godsdienstijver bestaat niet in eene hart- 
nekkige verdediging van de leerwijze en mee- 
ningen van dezen of genen leeraar, en in de 

vere 
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verachting en vervolging van andersdenken: 
de Christenen. Eene warme waarheidsliefde'; 

waardoor men de waarheid in de liefde be- 

tracht, en zich alles voor dezelve getroost, 

kenmerkt den waren ijver voor den godsdienst; 

en kan alleen denzelven eerwaardig -mâken. 

Allergewigtigst zijn te allen tijde deze voor- 
schriften, daar de scheuringen in de Christe 
lijke kerk genoegzaam hebben bewezen, wat 

rampzalige gevolgen uit dezelve zijn voortige- 
vloeid. — Christenen moeten dus ook in onzen 

tijd door het Apostolisch onderwijs zich aan 
‚gespoord vinden, om onder het bestuur van 
verschillende leeraars, al zijn zij ook in hunne 

denkwijze eenigzins onderscheiden van elkan- 

der, wanneer slechts hunne hoofdgronden en 

gezindheden goed zijn, tot één doel zamen te 
werken, de eer van Christus en het welzijn 

«van zijne gemeente. 

Tot bevordering van dit doel moeten Chriís- 

telijke gemeenten behoorlijk zorgen voor’ het 

onderhoud van hunne leeraars, als die hun 

nen tijd en hunne krachten in haren dienst be- 

steden. Ofschoon Paulus uit belangeloosheid 

geene bezoldiging van de Korinthers gevraagd 

had (1 Kor. IX: 12,15, a Kor.XIl: 13 en 
 verv. en elders ) , zegt hij toch, 1 Kor. IX: 7 — 

14, dat Euangeliedienaars alle aanspraak heb- 

ben op bezoldiging, en dat, gelijk andere 

5 dien- 
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diensten, zoo vooral ook de diensten van 

leeraars moeten worden beloond, Dit mag 
en moet dan ook in onzen tijd elke Christelijs 
ke gemeente ter harte nemen, zoodat zij, zoo 
veel mogelijk ,- zorge , dat aan ‘hare leeraren 
rijkelijk worde geschonken, hetgeen strekken 
kan tot onderhoud en veraangenaming van hun 
leven , en alzoo tot eene blijmoedige waarne- 
ming van hunne bediening 

Wordt door den Apostel aan Chriasoien 

aars aanbevolen , om alle gemeenschap. met er= 
gerlijke zondaren te verbieden en hen van de 

gemeente af te scheiden, het is dan ook de 
pligt van Christenen, als leden der gemeene 
te, met de zoodanige niet te verkeeren, opdat 

hun goede naam niet bevlekt worde. Wij vine 
den deswegens eene nadrukkelijke waarschu- 

wing 1 Kor. V. De Apostel spreekt daar van 

den beruchten zondaar, die in de Korinthische 

gemeente bloedschande had bedreven, en be- 

schouwt het, vs. 2, als eene verregaande on- 
verschilligheid en opgeblazenheid der Christe= 

nen, dat zij niet over hem hadden leed gedra= 

gen, en hem niet uit de gemeente hadden uits 
geworpen. Hij toont hun, vs. 6, op eene 

zinnebeeldige wijze, dat zulk een man tot be- 

derf strekte der geheele gemeente. Waarom 

zij (vs. 7, 8), uit aanmerking van hunne ver- 

pligting aan Christus, die zich zelven voor hen 
| had, 
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had opgeofferd, den sterksten afkeer van zoo. 
danige boosheid moesten doen blijken, en eene 
nieuwe, opregte gezindheid tot waarheid en 
deugd. Volgens vs, g=— 11 mogen Christes 

nen, noch met hoereerders, noch met ande- 

ren, die zich aan ergerlijke zonden schuldig 

maken, broederlijke gemeenschap houden. Men 

kan somtijds de verkeering met dezulken nier 

geheel ontwijken, Hiertoe zou. men moeten 

uit de wereld gaan (vs. 10) Doch men moet 

zich met hen niet vermengen, niet gemeen- 

zaam met hen omgaan, hen niet tot huis- en 

cafelvrienden maken, maar hun toonen, dat 

men hun gedrag verfoeit, en hen tot bekeering 
zoeken op te leiden. Het is dan der Christe- 
nen pligt (vs. 19, 13), over ergernissen , die 

in hun midden zijn, te oordeelen en te waken , 

en de boozen uit de gemeente uit te werpen, 

En dit moet (2 Kor II) geschieden, tot dat 
zij zich bekeeren. Wanneer de bestraffing der 
gemeente op hen eene goede uitwerking heeft, 

zoodat zij wederkeeren met berouw, dan moe- 
ten de leden (vs. 6 11) hen weder in lief> 

de aannemen, hun vergeven, en hen vertroos- 
ten, opdat zij niet door te groote droefheid 

vervallen tot eene geheele afwijking van het 
Christendom (17). Ook hierin ligt dus voor. 

de 
(17) Zie bt, 128 met de noot aldaar, 
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de Christelijke gemeente, te allen tijde, een 
belangrijk voorschrift omtrent den Christelijken — 
ban en wederopneming in de gemeente, en 
omtrent de wijze, op welke de gemeente zich | 
hierin moet gedragen. va 

„Verder toont de Apostel ir in: de “brieven, 
dat de Christenen in de uitoefening van hun- 

nen Godsdienst (18) en in de waarneming van 
deszelfs plegtigheden, de orde en welvoege-" 

lijkheid, zoo veel mogelijk , behooren in acht _ 
te nemen, Hiertoe leerde hij, 1 Kor. pr 

3—16, den Korintheren, hoêdanig de hou- 
ding van mannen en vrouwen moest zijn in de 

Godsdienstige vergadering (19). Met hetzelf 
' de 

(18) De Apostel heeft in deze brieven geen opzet- 
selijk bevel aangaande eenen dag van openbare Gods- 

dienstoefening gegeven. Maar uit 1 Kor. XVI: a 

werg. Hand, XX: 7, zien wij, dat reeds toen de eer 

ste dag der week tot het houden van Godsdienstige 

zamenkomsten bestemd. was, Het was dus voor den 

Apostel genoeg, in zijne brieven den Korintheren voor 

te houden, hoe zij zich in hunne Godsdienstige ver= 
gaderingen moesten gedragen, 

(19) Door verschillende redenen, voortvloeijende 

uit den aard der zaak, en uit Gods ‘bedoelingen, bee 

wijst Paulus, 1 Kor, XI: 3—16 , dat mannen in de 

Godsdienstige vergadering met ongedekte , vrouwen 

daarentegen met gedekte hoofden moeten verschijnen. 

Onder anderen zegt hij vs. to: di roümo òPelAcr ú yuuù 

&Eovolav Eys êmì 75 KeDadie, dut mods dAAfyowes 
daar- 
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de oogmerk toont hij hun, vs. 17 — 34» wele 
ke-rampzalige gevolgen hunne onstichtelijke 
EO: Avond. 

daarom moet de vrouw eene magt op het hoofd hebben, om 
der Engelen wil. Door èEowaia verstaan sommigen het 
hoofddeksel of den sluijer, waarmede de vrouwen ia de 

vergadering verschenen 5 anderen, met meer regt, het, 

teeken van het gezag des mans over de vrouw, van het- 
welk haar hoofddeksel ten bewijze strekte, Zie Vas Hen- 
gel, in Annot, ad h‚}, Bij het woord Engelen denken 
sommigen aan Öpzieners der gemeente , andëren aan hooze 
geesten, anderen met meet grond dan goede Engelens 
Zie Van Hengel t, a. pl. en Heringa, Verhand. over de 
Engelen, bl. 99, Ico. Dat Paulus het dekken van het 
hoofd der vrouw in verband beschouwde met hare on- 

dergeschiktheid aan den man, is duidelijk uië vs. 3, 
79; tevens blijkt uit vs. 5, 6, dat hij hierbij de 

toenmalige gewoonte in &anmerking nam, naar welke 

het hoofddeksel der vrouwen voor een bewijs van ze- 

digheid werd gehouden. Zegt nu de Apostel, dat de 
vrouwen het hoofd moeten dekken om der Engelen wil, 

hij geeft hierdoor te kennen; dat de Engelen tegens 
woordig zijn in de vergaderingen der. Christenen, en 

letten op hunne houding en gedrag. - Zoo moest dan de 

eerbied voor de heilige Engelen, ocoggetuigen der 

schepping, bij welke den man het oppergezag over de 

vrouw werd toegekend (vs. 9), de vrouw bewegen, 

om door dekking van het hoofd, het teeken van dic 

oppergezag te vertoonen, Engelen zien daarenboven 

met welgevallen , dat Christinnen de zedigheid in hare 
kleeding zorgvuldig in acht nemen, Paulus schijn hief 
der vrouwen verpligting met zoo veel nadruk voor te 

stellen, omdat sommige Korinthische. vrouwen in de 

Godsdienstige zamenkomsten maar al te Zeer haar ka- 

rake 
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Avondmaals-viering ná zich sleepte, en wat zij 
hadden in acht te nemen, tot eene betamende 
viering van den dood des Heeren (20). Tot 

die 

rakter vergaten, (verg. H. XIV : 35) én, door ligt- 

zinnigheid , tot ergernis van velen, waren afgeweken 

van den gewonen regel, die haar gebood, her hoofd 

te bedekken, wanneer zij in het openbaar verschenen, 

Net kieschheid wekt dan de Apostel die vrouwen op 3 
om, ook in haar uiterlijk voorkomen, eene betamende 

zedigheid en welvoegelijkheid te bewaren, En hierin 
is tevens te allen tijde dit onderwijs opgesloten, dát 

vrouwen in de openbare Godsdienstoefeningen alle klee- 

derdragt moeten vermijden, die met de bestaande ge. 

woonte en de welvoegelijkheid strijdig is, en daardoor 
efgernis geven kan. 
Cao) Hetgeen Paulus aan de Korinthers omtrent het 

Avondmaal schreef, maakt een zeer gewigtig deel uit 

van deze brieven. Aan welk een schandelijk misbruik 

van hetzelve de Korinthers zich hadden schuldig ge= 
maakt, en wat rampzalige gevolgen hunne partijschap- 

pen hadden gehäd op deszelfs viefing, is reeds bl, 16 er 

17 opgegeven. Het was dus hoogst noodzakelijk , dat 
de Apostel de Korinthers meer uitvoerig bepaalde bif 

de oorspronkelijke inrigving en het wâfe doel van de 

gedachtenis aan den dood des Heeren. Van hief, dat 

hij reeds 1 Kor X het Avondmaal den Christenen voof. 
Stelt afs een middel tot gemEenschapsoefening met hun 

hen Heer en met elkander, Vs, 16 zegt hij uitdrukke- 

lijk, dät Christeneu het eten van ket brood en het 
Brinkeft van den drinkbeker, als eene uitoefening van 

die gemeenschap moeten beschouwen, zoodat zij, voor 

too verre zij die teekenen in het geloof gebruiken, 

zieh mogen verzekerd kouden , dat zij deel hebben 
aáni 
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die zelfde ordelijke waarneming van den Gods 
dienst wekt de Apostel de Christenen op 1 Kors 

aan de verdiensten , aan de liefde en bescherming van 

den Verlosser. Maar zij moeten ook tevens (vs. 17 ) 

door het gemeenschappelijk eten van één brood aange- 

spoord worden, om elkander te beschouwen als leden 

van ééne gemeente, en elkander, als zoodanig, de har- 

telijkste genegenheid te bewijzen, Hiermede de Korine 

thers als het ware voorbereid hebbende, gaat de Apose 

tel voort tot zijne bestrafingen, onderrigtingen en waar- 

schuwingen omtrent het Avondmaal, 1 Kor, XI, Vse 

18—26 wijst hij uit de instelling zelve aan, met welk 

een heilzaam doel, en met wat onpeilbare liefde de 

Heiland, in den laätsten nacht van zijn leven, toen hij 

blootgesteld was aan verraad en aan bitter lijden, het 

brood en den wijn des Avondmaals, ter bevestiging van 

het Euangelie der verzoening, als teekenen van zijn 

lijden , had verordend voor zijne belijders, om bij het 

gebruik van dezelve, aan Hem en hetgeen Hij gedaan 

hed, te gedenken en zijnen dood te verkondigen, tot 

dat Bij kwam. En hieruic neemt Paulus aanleiding , om 

den Korintheren onder het oog te brengen, hoezeer 

vnêëenigheid , brasserij en dronkenschap dit heilzame 

doel verstoorden, — Daarna waarschuwt hij hen nader 4 

vs. 27, en doet hen opmerken , dat zij, wanneer zij 

op deze wijze onwaardiglijk het Avondmaal gebruiktens 

zich schuldig maakten aan eene schandelijke verachting 

van Christus en zijn lijden, waarbij Hij zijn ligchaamt 

verbroken en zijn bloed vergoten had, tot vergeving 

der zonden, Hij toont hun, vs, 29, dat men, alzoo 

onwaardiglijk etende en drinkerde, zich zelven een 

oordeel eet en drinkt, en zich dus Gods regtvaardige 

straffen waardig maakt, omdat men het Jigchaam des 

Hees 
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XIV. Hij spreekt daar van de verschillende 
geestelijke gaven van profetie en vreemde talen, 

Met 

Heeren niet onderscheidde, Deze uitdrukking geeft te 
kennen, Ket ligchaam des Heeren, zoo als het is afge- 

beeld in het Avondmaal, met onderscheiding behandes 

den. Dit doet men niet, wanneer men het brood, het 

teeken zijns ligchaams, gelijk stelt met elke andere 

spijze, even zoo hetzelve eet, als of men gan eenen 

gemeenen maaltijd ate. Vs, 30 voegt hij nog, als eer 

gevolg van zulk een misbruik , daarbij, dat in de Ko. 

rinthisehe gemeente velen met zwakheden en ligchâamse 

gebreken waren bezocht, en dat velen reeds eenen 

vroegtiĳdigen dood waren gestorven, Zie de noot van 

bl, 17, Men moest zich dan, om het Avondmaal, naar 

deszelfs doel, op de regte wijze te gebruiken, op zelfe 

beproeving en verbetering toeleggen. Vs. 28 zegt de 

Apostel: de mensch beproeve zich zelven, gelijk het 

goud wordt beproefd ; hij onderzoeke, hoe hij denke 

en gezind zij bij de Avondmaalsviering. Hij zuivere 
zich van alle onedele bedoelingen en vleeschelijke 
begeerlijkheden,- en ete alzoo, op eene betamende 

wijze, met een opregt hart, gelijk de Heer wil, Door 
zulk een onpartijdig oordeel over zich zelven, hetwelk 

verbetering ten gevolge heeft, zegt de Apostel, zoue 

den de Christenen van Gods oordeel bevrijd worden. 
En was het, dat God hen oordeelde en beproefde over 

hun verzuim, zij moesten dit (vs. 32 ) aanmerken, 

als eene tuchtiging des Heeren, waardoor Hij hen wils 
de behoeden, dat zij niet met de wereld veroordeeld 

wierden, Pauius besluit dit alles (vs. 33, 34) met 
eene opwekking tot verbetering. Gewigtige wenken 

voorwaar ook voor ons, om op eene bedächtzame wijs 

ze het Avondmaal te vieren, 
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Met ‘opzigt tot de laatste zegt hij, dat dezel- 
ve op eene nuttige wijze, duidelijk en verstaan- 
baar moet worden aangewend, en tot dat ein- 
de met eene behoorlijke uitlegging moet zijn 

gepaard, vs. 5— 28. Even zoo moet men met 
de gave der profetie, welke nog gewigtiger È 

het nut der gemeente beoogen, vs. 1—-6,-22 
== 26, zoodat ook deze onderscheidenlijk-en 

ordelijk worde aangewend, vs. 2933. In al 
_de deelen van den gemeenschappelijken Gods- 
dienst, moet, naar des Apostels- uitdrukkelijk 

bevel, vs. 26, 40, tot bevordering der stich- 

ting, welvoegelijkheid en orde heerschen. 
Wij leeren hieruit, dat alle wanorde en 

dweeperij uit de Godsdienstige vergaderingen 
der Christenen moeten zijn verbannen , mitsga- 
ders al, wat slechts een schitterend en won- 

derbaar aanzien heeft, en tot streeling der zin= 

nelijkheid dient, maar geen voedsel kan geven 

voor verstanden hart. Veelëer moet door eene 
eenvoudige , verstandige en algemeen nuttige 

wijze van Godsdienstoefening , alles worden 

bevorderd, wat strekken kan tot eene hartelij- 

ke, opregte verëering van God en Christus. 
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S. 8. 

Pligten der Christenen, în kun maatschaps 
pelijk verkeer met elkander, 

Uit den verbasterden toestand der Korinthie- 
sche gemeente „ die aan zelfverheffing, nijd 
en afgunst en vele andere blijken van liefde. 
foosheid zich had overgegeven, taat het zich. 

wel begrijpen, dat Paulus in deze brieven 
moest spreken van verschiltende maatschappe 
lijke pligten , tot welke Christenen worden ge- 
roepen in hun verkeer mer elkander. Het wag 
om die reden, dat de Apostel opzettelijk hun 
de liefde voorhield, als het voorname kenmerk 

van alle gezellige deugd. Zie S.g. De lief= 
de, die ons in alles eikanders welzijn doet bee 
oogen (1 Kor. XIII), zonder welke ook de 
grootste begaafdheden van alle waarde ont- 
bloot zijn , en noch ons eigen welzijn, noch 

dat van anderen kan bestaan, deze doet ons 

denken (1 Kor. XII), dat de een den diese 
van den ander noodig heeft, gelijk de ver- 
schillende leden van het menschelijk ligchaam 

elkander behoeven. Hierwit vloeïden nu de 

maatschappelijke pligten voort, van welke Pau- 
lus in deze brieven melding maakt, met be- 
trekking tot de Korinthische gemeente, en van 

wele 
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welke het algemeen nuttige ons uit de overe 
weging van dezelve zal blijken, 

Daar bij de Korinthers de schadelijke en 
schandelijke gewoonte had plaats gegrepen, 

om twistgedingen aan te leggen, en dezelve 
voor Heidensche regtbanken te laten beslissen, 

houdt de Apostel hun voor, 1 Kor. VI, dat 

Christenen zich moeten wachten voor geruchte 

makende processen, en al , wat aanleiding tot 
dezelve kan geven, daar zij allerschadelijkst 

zijn en tot onëer van het Christendom (21). 
En 

Cer ) Zie Inl. bl. 13. Tot opheldering van hetgeen 
Paulus in het begin van 1 Kor, VI zegt omtrent de be- 

slissing van geschilstukken, merken wij hier het vol 

gende op. Gelijk in de Grieksche steden belangrijke 

zaken door stedelijke regters, en kleine zaken door 

Scheidsmannen , Sswiruràg „ arbitros, werden beslist, 

zoo is het bekend, dat ook de Joden, onder welke 

de Christenen werden gerekend , in het Romeinsche ge. 

bied , in kleinere zaken, hunne eigene regters hebben 

behouden, Daar het nu vrijstond uit de gemeente der 

Joodsche en Heidensche Christenen scheidsmannen te 

kiezen, wilde Paulus dit, om het regtmatig gezag, 

hetwelk men hun moest toekennen, daar zij Christe. 

nen waren. Weet gij niet, zegt hij vs, 2, dat de hei- 

ligen de wereld oordeelen zullen? Door Keiligen vere 

sta men geloovige , geheiligde Christenen , uit de 

Joden en Heidenen (zie noot 15 op bl. 13). De. 
ze zouden de wereld oordeelen, te weten, door het 

deelgenootschap aan de heerlijkheid van den wereld- 

rigter. Christus. Vs, 3 verheft de Apostel deze bestem 

Ka ming 
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En bestaan dezelve eenmaal, men moet dan 
voor bevoegde personen aan dezelve een eine? 
de. trachten te. maken, vs. 1 = 6. Het is vs. 

7» 8, een gebrek onder Christenen, dat onder” 
hen geregtszaken, en wel onregtvaardige ge- 

br? regts- 

mig der Christenen nog hooger: weet gij niet, dat 
wij de Engelen oordeeien zuilen? Gelijk Christus reeds 
Het hoogste gezag dan zijne volgelingen had toegezegd 

G Matth. XIX: 28), zoo beschouwt ook Paulus hen 

hier als tot de hoogste magt en heetlijkheid verheven 

door Christus hun Hoofd en Heer, in wien God aan 
da menschelijke natuur alle dingen heeft onderworpen. 

Met Christus zouden dan ook de belijders wan Chris- 
tus de Engelen zelven voorbijstreven, Was nu hunne 

bestemming zoo verheven, men kon hen dan ook veie 

lig raadplegen in kleinere gerigtszaken, En zouden de 
Christenen regters zijn in een volgend leven, hoe veel 

te meer mogten zij het dan zijn in zaken, die dit le- 

wen aangingen. Zoo gij dan (dus vervotgt de” Aposteh 
vs. 4) gerigtzaken hebt, betreffende het dagelijksch 
leven, stelt dan over dezelve mods &Eoubemuévavg êy 
Eh èuuXuolg, de geringsten, de onaanzienlijksten in 

de gemeente. Deze, hoe weinig geacht, zullen one 

partijdiger en billijker, dan de ongeloovigen over uwe 

zaken oordeelen, en in allen gevalle voor uwe kleine - 

geschillen wel berekend zijn, Dat de Korinthers, tot 
derzelver beslissing, tot hiertoe vreemde; Heidensche 

regters gebruikt hadden, moet hun, vs, 5, tot-schaam- 

te zijn, Dit toch strekte tot vernedering van hunne 
geloofsgenooten, oder welke zij ligrelijk. dezulkes 

vinden zouden, die wijs genoeg waren, om broeder 

lijke geschillen bij te leggen, 
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‘regtszaken worden gevonden. - Men moet lie- 
wer, om dezelve voer te komen, ais het noo= 

dig is, wat van zijn regt afstaan en ongelijk 

en schade lijden, daa zich omtrent broederen 

onregt veroorlooven. Want geene onregtvaare 
digen kunnen (vs. 9, to) als echte leden er- 

kend worden van Gods koningrijk. Het is er 

zoo ver af, 1 Kor. XIl[: 4 — 7, dat men 

“aan onbedachtzaamheid , opgeblazenheid, on- 

geschiktheid, afgunst, argwaan, verbicering, 

baatzucht en onregt of eenige andere oorzaak 
van tweedragt zich zou mogen toegeven, dát 

_men veeléer lankmoedigheid, goedertierenheid, 

„toegevendheid „ verdraagzaamheid, waarheids- 

liefde, als noodwendige eigenschappen der lief= 

de moet beschouwen. Hierbij wordt 2 Kor. 
XIII: 11 nog ten overvloede eene opwekking 

„gegeven, om, tot behoud der maarschappelijs 
ke betrekking „ eensgezind, in vrede te leven, 

en alzoo naar volmaking te streven, met de- 

zen aandrang, dat men alsdan op de liefde en 
nabijheid van den God des vredes mag hopen, 

Verder leert Paulus den Christenen in der 

“ze brieven, dat zij, bij het genot van in zich 

zelven geoorloofde zaken, zich naar anderen 

„moeten schikken, en hun geen’ aanstoot ge- 

ven. 1 Kor. VIII spreekt de Apostel van het 

eten van afgodenoffer. Na eene voorafgaande 

aanmerking vs. 1 3, komt hij ter zake, en 

K 3 zegt 



150 re GEER, GELOOFS: en ZEDEL 

zegt vs. 4—6, dat afgoden niets zijn. Maar 
omdat toch sommigen (vs 7) uit onkunde zich 
ergeren aan het eten van afgodenoffer-vleesch, 
even als of er afgoden bestonden, en als of 
men dit voor eene vereering der afgoden moest 

houden , zoo moet men vs. g==i2 (22) in 

dit 

(22 ) Paulus leert ons in deze verzen zeer nadruk- 

kelijk, dat men noch van zijne vrijheid, noch van zij- 

ne meerdere verlichting een misbruik mag maken, 
Het is altijd een voordeel, als men waarlijk verlichte 
denkbeelden niet behoeft te verbergen , maar openlijk 

voor dezelve mag uitkomen, Doch hierbij is behoed= 

zaamheid noodig. Niet zelden let men, bij de voor” 

stelling van meer opgeklaarde denkbeelden, zoo wei- 

nig op de vatbaarheid der zwakken, dat deze hierdoor 
verward, of tegen meer verlichte gevoelens worden 

ingenomen, Men zegt: de waarheid kan niet te luide 

worden gepredikt; doch men vergeet, dat zwakke 

oogen het zonlicht niet kunnen verdragen. De vor- 
ming van den mensch gaat trapswijze voort, en onmoe 

gelijk is het, de trappen, welke hij te bestijgen heeft , 

over te springen, Als menschen, die op eenen lagen 

trap staan van kunde en beschaving, plotselijk met 

denkbeelden bekend worden, door welke hunne over- 
tuiging voor een gedeelte veranderd , of als nietig wordt 

voorgesteld , worden zij ligtelijk verleid, alles te be- 
twijfelen, wat zij tot hiertoe voor waarheid en pligt 

hielden, Wij moeten dus, bij het onderwijs, hetwelk 
‘wij anderen mededeelen , wel toezien, of zij voor hêt- 

zelve vatbaar zijn, en naar hunne vatbaarheid onze 

redenen zoeken in te rigten. In dic opzigt komt ook 

bijzonder voor ons té pas, wat Paulus vVse 5 Zegt: 
de 
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dit geval liefst zijne vrijheid niet gebruiken, 
om geen’ aanstoot te geven. Men moer de 
ergernis en schade der zwakken voorkomen; 

_ want door het geven van ergernis verleidt men 

anderen, om tegen hun geweten te handelen, 

men brengt ken alzoo tot zonde , men is oort- 
zaak van hun ongeluk; en alzoo tegen de broe- 
ders zondigende, zondigt men tegen Christus , 
waarom de Apostel (vs. 13) besluit mer te 
zeggen, dat hij liever nimmer vleesch wilde 
eten , dan zijnen broeder aanstoot geven. 1 Kor. 
K: 23, 24 zegt hij wederom, dar alle. din- 

gen, al zijn zij geoorloofd , toch daarom niet 

voegen; dat men niet slechts zijn eigen belang , 

maar ook het belang van zijne medemenschen 
moet beoogen. Men kan (vs. 35 —27) 

je 

de kennis maakt opgeblazen, maar de liefde sticht, Dan 

eerst blijkt de waarde van onze kennis, wanneer wij 

daardoor voor anderen wezenlijk nuttig wenschen te 

zijn. Wie meent iets te weten (vs.2), En op zijne 

kennis zich verheft, die heeft nog niets gekend, zoo als 

men behoort te kennen, Wie met de regte oogmerken 

tot ware Kennis geraakt , zal zich op zijne kennis hey 

minst laten voorstaan. Hoe meer wij weten, des te 

minder denken wij te weten. Dit moet ons bescheiden 

maken. Wie God lief heeft (vs. 8), wordt van Hem 

gekend, tot ware wijsheid geleid. Hij zoekt nuttige 

kennis te verkrijgen, en die kennis uit te breiden ten 

putte van zijne medemenschen, 

K 4 
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ja wel op zich zelve allerlei spijze vrijelijk. 
eten, en van de uituoodiging van goede vrien-., 

den ter maaltijd gebruik maken. Maar men 
mag ook daarin aan anderen geen’ aanstoot ge- 

ven , vs. 28 — 30. Men moet liever in zulke 

gevallen zich zelven onthouden , om allen laster 

voor te komen (23). Alzoo moeten wij dan 

Cvs. 31, 32), Zonder iemand, hetzij vreem= 

den , hetzij geloofsgenooten , te ergeren, in ons 

eten en drinken en in alles, wat wij verrig. 

ten, God verheerlijken. Wederom bevestigt 
Paulus dit, vs. 33, door zijn eigen voorbeeld, 

daar hij, zonder eenig eigenbelang, allen zocht 
te behagen, alleen het voordeel en de behou- 
denis bedoelende van velen, Uitvoeriger heeft 

hij dit nog 1 Kor. IX bevestigd, uit de zelfop« 

offering en inschikkelijkheid welke hij in ver- 

schillende gevallen had betoond. Zie bl, 199 
— 131 (24). Ook hier moeten wij weder 

de 

(23) Hierdoor toonen wij, dat wij geene slaven zijn 
van onze lusten, Eene te groote vrijheid neemt de 

vrijheid zelve weg. Alles wordt ongeoorloofd, wat 
den mensch zijne geschikheid ontroofd, om vrij t@ 

handelen, wat zijne zinnen, of zijne inbeelding, zoo 

bindt en beheerscht, dat niets anders indruk op hem 

maken kan, Ook wordt elk genoegen, hae onschuldig 

ook op zich zelf, ongeoorloofd, wanneer de mensch 
aan hetzelve zichzoo zeer gewent, dat hij het niet meer 

ontberen kan. 

(24) Wanneer men Paulus vs. ee hoort zeggen: al- 

len 
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de zuivere zedeleer en het edel voorbeeld des 
Apostels bewonderen, Men ziet hieruit, wat 
het Christendom in onze houding en in ons ge- 

| drag 

len ben ik alles geworden, dan zou men Iigtelijk den- 

ken: was hij allemans vriend? Hoe kon men zich dan 

op hem verlaten? Om dit te verklaren , merken wij het 

volgende op, Daar bestaat eene buigzaamheid van ka- 

rakter en gedrag, die met regtschapenheid zeer wel 

bestaan kan, Bedaarde menschen, die wel gestemd en 

niet overgegeven zijn aan hunne driften , schikken zich 

naar andere, zonder zich zelven te wederspreken, Mer 

eenige meerdere kennis en doorzigt kan men niet zel- 

den de grondbeginselen van anderen onderscheiden, en, 

voor zoo ver dit geschieden kan, naar hunne meening 

zich voegen. Men kan- dus voor allen alles worden , 

zonder zijn eigendommelijk karakter te verloochenen, 

Zoo deed ook Paulus, mec opzigt tot godsdienstige be- 

rippen. Hij bezat een diep inzigt in den geest des 

Christendoms , en wist naar hetzelve de waarde van al 

le godsdiensten en derzelver voorschriften te schatten. 

Zoo wist hij, dat er veel in de Joodsche wetten be= 

stond , waardoor het Christendom niet werd tegenge- 

sproken, en daarom hield hij zich aan de Joodsche 

wetten, als hij onder Joden verkeerde, vs, zo, Doch 
daar hij tevens wist, dat het Christendom de Joodsche 

wetten en inrigtingen niet voorschreef, lier hij dezelve 

na, zoodra hij zich onder Christenen bevond, vs. at. 

Om der zwakken wil onthield hij zich menigmaal van 

geoorloofde zaken, Hij onderwierp dus zijne. zinnelijk. 

heid dikwijls aan eenen gestrengen leefregel , even zoo 

als de kampvechters zich van alles onthielden; om de 

kroon der overwinning te verkrijgen, Hierin wilde hij, 
dat de Korinthers kem zouden navolgen. 

K 5 
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drag omtrent anderen ons voorschrijft en van 
ons vordert. Met regt mag dit liefde heeten; 

Vermits ook een voornaam onderwerp van 
de brieven aan de Korinthers bestond in de 
aanbeveling van eene inzameling voor de armen 
te Jeruzalem, moesten hieruit van zelve voor« 
schriften voortvloeijen omtrent de mededeel- 

zaamheid. Christenen moeten, naar de les van 

_ Paulus, volvaardig medewerken tot ondersteu- 
ning van behoeftige medechristenen. Na eene 
aanbeveling van de genoemde inzameling 
Ca Kor. XVI: 1, 2 verv. 2 Kor. IX: 1-5) 
spreekt hij hierover nader e Kor. VIIL Hij 
wekt de Korinthers op, door het voorbeeld 

der Macedonische Christenen, om mildelijk bij 
te dragen, en alzoo hunne goede voornemens te 

„volbrengen. 2 Kor. IX deelt hij hun deswegens 
eenige onderrigtingen mede. Hij zegt (vs. 6)» 
wie spaarzaam zaait, zal spaarzaam maaijen, 

maar wie rijkelijk zaait , zal ook rijkelijk maai- 

jen. Voorts is het een vereischte tot de reg- 
te milddadigheid, dat men daarin niet uit ei- 

genbelang , met verdriet of uit nooddwang han- 
dele , maar naar Gods wil, met een gewillig, 
liefderijk , vrolijk hart, daar God den  blij- 
moedigen gever lief heeft, vs. 7. Het is ech- 
ter voldoende, oe Kor. VIll: 12, dat de gave 

maar vermogen geschiede, God. ziet niet op 

derzelver grootheid, maar op het doel en het 
hart 
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hart van den gever. Hierbij hebben Christe- 
nen (2 Kor. IX: 8 en verv.)) Gods zegen 

te wachten. 
t 

S. 9. 

Huisselijke en bijzondere pligten der 
Christenen. 

Naar mate de Korinthers, door verschillen. 

de ondeugden en pligtverzuim zich zelven ver- 

daagden , was ook-de Apostel bedacht, om 
‘hun voor te houden, wat zij aan zich zelven, 

in huane bijzondere berrekkingen , schuldig 
“waren. 

Uit de ontucht, die onder hen heerschende 

‘was , neemt-hij vooreerst aanleiding, om hun 

te leeren, dat Christenen voor alle onkuisch- 

heid zich’ moeten wachtên. z1Kor. V geeft 
Paulus niet slechts zijnen afkeer te kennen van 

hen , die bloedschande bedrijven , en toont 

niet slechts, dat men met dezulken geene ge- 

meenschap mag houden; maar 1 Kor. VI: 
‘15 -— 20 waarschuwt hij nog nader tegen de 
‘hoererij, uit aanmerking van den aard en den 

verderfelijken invloed van die zonde. Eerst 

zegt hij, vs. 13, tegen hen, die de geslachts- 

drift als eene natuurdrift. beschouwen, welke 

men even zeer moet voldoen, als de neiging 
LOL 
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tot eten en drinken , dat er tusschen die beide 

een groot onderscheid bestaat. De maag dient, 
met het gebruik der spijzen, om het leven te 

onderhouden, en vergaat eens met dit leven5 

maar het geheele ligchaam heeft eene hoogere 

bestemming ; het behoort aan den Heere, en 
moet aan Hem zijn toegewijd. Vs. 15 17 

veroordeelt de Apostel de hoererij, omdat de» 
zelve in eene onbetamelijke vleeschelijke ge- 
meenschap bestaat, Allerschandelijkst is de- 

zelve voor Christenen, omdat zij, als leden 

van Christus hun Hoofd, ten ngauwste met 

Hem zijn verbonden, Met Christus moeten 
zij dus één hart en ééne ziel zijn, en, door 
zijnen Geest bezield, met Hem als het ware 
één persoon uicmaken. Dit nu kan niet ge- 

schieden , als men met ligchaam en geest eene 

hoer aanhangt. Een gewigtig gezegde voor- 

zeker, waarvan de waarheid aan ieder Christen 

in de oogen zal stralen, die wel bedenkt, hoe» 

zeer, door de hoererij de gemeenschap met 

Christus wordt verbroken. Vs. 18 gebiedt de 
Apostel, de hoererij te ontvlieden, omdat des 

zelve ‚ meer dan eenige andere zonde het lig- 
chaam van den mensch benadeelt, zijne sap= 
pen vergiftigt, hem ontzenuwd , en wroegtije 
dig zijne krachten doet wegkwijnen. Hierbij 
voegt Paulus nog eene andere drangreden, 

vs. 19. Daar de Heilige Geest werkt op de 
ziel, 
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ziel, die het ligchaam bewoont , mogen Chris= 

tenen hun ligchaam aanmerken als de woorf= 

plaats van den Heiligen Geest. Het is dus der 

Christen geheel onwaardig, zijn ligchaam doof 
koererij te ontreinigen, Daardoor sluit men 
zijn hart voor de werking van den Heiligen 

Geest. Eindelijk een ‘Christen behoort niet 
aan zich’ zelven. Gij zijt duur gekocht, zegt 
de Apostel, vs. eo: God heeft u, ten koste 

van den dood zijns Zoons, uit de slavernij der 

zonde gekocht, daarom moeten zij met lig« 
chaam en geest God verheerlijken. Zij moe* 
ten diet te meer doen, daar een ontuchtig le- 

ven nimmer eenig geluk kan doen hopen, want 

geen onkuische kan (1 Kor. VI: 10) immer 
als een lid van Gods koningrijk worden be- 

schouwd , en in deszelfs voorregten deelen. 
Omdat te Korinthe aangaande het huwelijk 

eene verschillende denkwijze bestond, heeft 

Paulus in deze brieven ook deswegens eenige 

pligten opgegeven, 1 Kor. VIE. Uit dit Hoofdst. 
blijkt, dat Christenen, met oordeel en bedachte 
zaamheid, over het huwelijk en de echtschei- 

ding moeten denken, naar de tijdsomstandighe- 
den, in welke zij leven. De Apostel achtte 

het verkieslijk, niet te trouwen, Doch wij 
zouden hem onregt doen, indien wij deze zijne 

meening niet verklaarden uit de zorgvolle- tij- 
den, welke hij dacht, dat voor de Christenen 

aan- 
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aanstaande waren, en in welke hij de zorgen 
van het huwelijk onbestaanbaar achtte met 

eenen naauwgezetten dienst van God, Dat. 

hij zorgvolle tijden voor het Christendom ver- 
wachtte, blijkt hieruit, dat hij vs. 26 spreekt 
van den aanstaanden nood, vs, 28 van verdruk= 
kingen in het vleesch, en vs. 29-31 van 
den tijd, die voorts kort was, zoodat in hu- 

welijksgenot, in droefheid en vreugde, en in. 

alle wereldsche belangen, elk het kortstondige. 
der wereld moest bedenken (25). Ook was het 

„hem 

C25) Men merke hier op, dat kort, nadat Paulus 

dit schreef, onder de regering van den Keizer Clau- 

dius, hongersnood en aanstekende ziekten hebben gee 

heerscht te Korinthe. Misschien bedoelde de Apostel 

door den aanstaanden nood, Vs. 26, @n door de vere 

drukkingen in het vleesch, vs. 28, ook vervolging om 
den Godsdienst, reeds door Christus voorzegd, Matth. 

XXIV: 9, ro, en door de Apostelen gedurig verwacht, 

In eenen tijd van vervolging moest men het huwelijk 
bijzonder bezwaarlijk achten, vooral wanneer een van 

beiden, de man of de vrouw, een geloovige Christen 
was, de andere niet; of als de een ijverig was, de an= 

dere koel en onverschillig in de zaak van den Gods 

dienst, Bictere haat en scheiding, of afval van het 

Christendom , kon hiervan ligtelijk het gevolg zijn. De 

zorg voor vrouw en kinderen kon daarenboven zeer 
belemmeren in de beoefening van het Christendom. 

Aan de wederzijdsche veredeling van het hart, het 

voornaamste doel van den echt, kon men, ín zuike 
zorgvolle tijden, weinig denken, Men kon zich dus 

van 
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hem levendig woor de aandacht; vs, 32 — 35; 

dat ongetrouwden zich vrijer met den dienst 

des Heeren konden bezig houden, en alleen 

bedacht zijn, om God te behagen, terwijl ge-, 

trouwden hierin niet weinig verhinderd werden 

door aardsche bekommeringen en afleidingen. 

Uit dit een en ander laat het zich verklaren, 

dat Paulus het (vs. 1) goed vond, niet te trou- 

wen, en (vs. 7) verkieslijk achtte, dat alle 
menschen, als hij, ongehuwd: mogten blijven, 

verg. vs. 96. Vs. 27 herhaalt hij, dat wie on- 
getrouwd is, en zich zelven kan beheerschen , 
best doet, niet in den echt te treden, verg. 
vs. 37; 38. Ook rekende hij het, vs. 40, 
voor eene weduwe gelukkiger, niet voor de 

tweede maal, te trouwen, en zet aan zijne 

meening kracht bij door de aanmerking, dat 
hij ook hierin meende door Gods Geest bee 
stuurd te zijn. Doch ofschoon de Apostel, 

om gemelde redenen het huwelijk meer af keurt, 
dan aanprijst, laar hij echter niet na, met toee 

gevendheid over de zaak des huwelijks te spre- 

ken , en met getrouwheid deszelfs pligten voor 

te houden, Zoo men gevaar loopt, zegt hij 

VSe 

van het huwelijk niet veel meer voorstellen, dan de 

bevrediging der geslachtsdrift. Kon men nu aan deze 

geenen behoorlijken wederstand bieden, dan, maar ook 

dan alleen, achtte Paulus het raadzaam, te trouwen. 
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vs. 9, om Zich aan hoererij’ over: te. gevens 
mag en moet men trouwen. Ongetrouwden en 
weduwen , ‚die. zich niet kunnen onthouden, 
doen best (vs. g) in het huwelijk te treden, 
daar het toch beter is te trouwen, dan an de 

vlam van den wellust-zich overste. geven, Al 
„wie trouwt, zondigt dus niet, vsr-28; verg. 
Vs. 36, 38. Zijn echtgenooten, eenmaal „ge-. 

trouwd„ zij moeten „dan (vs. 3 5)velkander 
met getrouwheid -de harrelijkste-hiefde ven. ge« 
meenschap bewijzen. Eene vróuw-iss{ vs. 39) 
door de wer verbonden, ‘zoo slang” haar man 

leeft, Alleen na zijnen doodheeft zij vrijheid, 
om te hertrouwen in den Heere ‚naar Gods wil, 
zoodat zij hare pligten als Christen daarbij miet 

“krenkt” Vs. ro, 11 zegt Paulus uitdrukkelijk, 
dat getrouwden niet mogen scheiden. … Vindt 
de vrouw reden tot scheiding: (vera) y zij 

moet dan met den man zich trachten: te verzoe= 

nen , of hem verlatende ; ongetrouwd „blijven. 
En met opzigt tot huwelijken van «echtgenoo- 
ten, die van geloof verschillen „leert de, Após- 
tel vs. 15: zoo de ongeloovigesscheiden „wil, 
dat hij scheide; doch alsdan worde aan „de vere 
lätene vrijheid tot hertrouwen gegeven. Ech- 
ter God heeft ons tot vrede geroepen. «Het is 
dus beter, vs 1e 14, 16, dat echtgenooten, 
met beider toestemming: bij elkander blijven , 

p Me : á 4 ON 
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Omdat de een door den ander, benevens hur- 

ne kinderen, geheiligd wordt gerekend, en om- 

dat zij tot elkanders geluk kunnen dienstbaar 

zijn. 
_ B het vefschil van tijde en Omstandighe- 
den, ís er, ook in deze voorschtiften omtrent 

het huwelijk, veel, hetwelk door ons moet 

opgemerkt en ter harte genómen worden, eù 
waarin wij een helder doorzigt, ware wijsheid 
én zuivere deugd ontdekken. 

Bij gelegenheid van de behandeling des hu- 
welijks, noemt Paulus, 1 Kor. VII: 17 — 24; 
nog eenen anderen bijzonderen pligt. Hij is de- 

ze: ieder moet ín het beroep blijven , waarirt 

God hem geplaatst beeft. Vs. 17 — 19 zegt 
hij, dat niemand in zijne roeping tor het Chris- 
tendom zich behoeft te bekommieren over den 

Godsdienst; welken hij te voren heeft bele= 

den, en over de kenteekenen; die van denzel- 

ven- bij hem mogen zijn Overgebleven. Deze 
doen niets af tot zijn tegenwoordig Christen = 

dom, daar het niet op uitwendigheden aan- 
komt, maar op de onderhouding van Gods ge- 
boden. En in het beroep, in hetwelk zich 
iemand bevindt, moet hij blijven, vs, eo, 24. 

Wordt hij (vs. ot ) als dienstknecht tot het 
Christendom geroepen, hij bekommere zich 
deswegens niet, hoewel het voor hem verkies- 
lijker is, dat hij, zoo hij kan, zijne vrijheid 

L be: 
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bekome (26). Ofschoon een dienstknecht bij 
de menschen (vs. 22); is hij toch als een 
Christen vrij, en hoewel vrij onder de men- 
schen, blijft hij toch een dienstknecht van 

Christus, Als duurgekochten (vs. 23) moet 
men. zich slechts wachten, dat men niet op 
eene ongeoorloofde wijze menschen zoeke te 

behagen, en alzoo geene slaven der menschen, 
worde. | Ì 

Ofschoon deze voorschriften vooral zien op. - 
den stand der slaven van dien tijd, voor zoo 

ver. zij het Christendom omhelsden, is toch: 
daarin ook voor ons een belangrijke wenk, om 
in bijzondere betrekkingen niet naar verandee 
ring te staan, maar te vrede te zijn met ons 

beroep, en het daarvoor te houden, dat hee 

Christendom ons te eenenmale verbiedt, om 

uit onzen werkkring uit te loopen, Integen= 

deel vordert het van ons, om in die werkzaam= 

heden, waarin wij ons op goede gronden, ne 

wel= 

(26) Paulus spreekt hier van slaven, Wie als slaaf 
tot het Christendom overgaat, moet in zijnen toestand 

blijven. - Op den toenmaligen toestand der burgerlijke 

maatschappij geene inbreuk willende maken, verbood 
kij ook de slavernij niet, Leeraars van den Christelij- 

ken Godsdienst, gelijk Paulus was, werden niet geroe- 
pen, om veranderingen te maken in burgerlijke en 

kuisselijke betrekkingen, 
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welberadene keuze; bevinden, wolijverig te 
volharden. 

„Deze zijn naar onze gedachten de voorname 
huisselijke en bijzondere pligten, van welke 

Paulus in deze brieven meer uitvoerig en op- . 
zettelijk spreekt. Andere worden door hem 
stilzwijgend voorbijgegaan; of slechts met één 
woord aangestipt; of kurinen alleen bij gevolg- - 

trekking uit zijne redenen worden opgemaakt 
Wij bepalen ons dis bij de opgave der ge- 
noemde pligten, welker duidelijke voorstelling 

en ontwikkeling naar het doel des Apostels bes 
vat is in deze brieven. Eris nog overig, dat 
Wij nagaan, welke dfängredenen en hulpmid-. 
delen de Apostel den Christenen heeft voore 

gehouden; om tot de voorschreverie pligtsbes 
tfachting te geraken, 

$. io 

Drangredenen tot Christelijke deugdsbes 
trachting: 

Bij de voorstelling van ware deugd, faat het 
Paulus in deze bffeven ook niet ontbreken aan . 
drangredenen, tot betrachting van het goede. 
Zij zijn ontleend. uit de betrekking , in welke 

Christenen staan tot God en Christus, en dus 
van dien aard, dat zij den magtigsten invloed 

L oa moe- 
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moeten uitoefenen op hunne gezindheden en. 
daden. 

Als eene eerste drangreden tot deugd stelt 
de Apostel voor den dood van Christus voor 
zondaren. Zijn dood, ondergaan tot verlos- 
sing des menschdoms, en bevestigd door zijne 
opstanding, brengt hen onder de dare verplig- 
ting, om voor Hem te leven, eKor.V: 15, 
en zijne liefde „aan hen betoond, moet hen 
daartoe aansporen, vs. 14. Even zoo wijst de 
Apostel de Korinthers, 1 Kor. V»+7, 8, op 
den dood van Christus, en ontleent hieruit 

eene drangreden , om alle oude dwalingen en 

ondeugden af te leggen, en eene geheel nieu- 
we denk - en levenswijs aan te nemen, door 
waarheid en opregtheid geteekend (27). Nog 

eens 

_C27) Het zinnebeeld, vs. 6 en verv, is ontleend 
van het oude Pascha, waarbij, naar Gods bevel, Exod. 

XIl: 15, 19, 20, alle zuurdeeg uit de huizen der. Is- 

raëliten- moest weggedaan, en, met ongezuurd brood, 

een. paaschlam door hen moest geslagt en-gegeten wor- 
den. Ge'iĳjk een weinig zuurdeeg het geheele brood 
zuur. maakt ( wi! Paulus zeggen, vs. 6, verg. Marth. 

XIl[: 33. Gal. V:9), zoo kan het voorbeeld van 
één slecht mensch, zoo kan ééne heerschende ondeugd 

de gemeente verpesten, Zuivert u dan (vs. 7) van 
den ouden zuurdeessem, opdat gij Cen nieuw deeg zijn. 

moogt ‚-gelijk gij ongezuurd zijt, daar gij als een on« 

gezuurd deeg u zelven moogt beschouwen, dat is, 

scheidt u af van alle goddeloozen, verbant alle oude 
one 
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eens gebruikt Paulus deze zelfde drangreden, 
als hij, 1 Kor. VI: eo, de Korinthers doer 
opmerken, dat zij, door den dood van Gods 
Zoon, duur waren gekocht, en even daarom 

verpligt waren, om met ligchaam en geest God 
te verheerlijken. Verg. 2 Kor. VIII: g. 

Ten tweede moeten Christenen tot eene ijve. 

rige en getrouwe pligtsberrachting worden ge-. 

drongen door de overtuiging, dat zij Gods 

Geest hebben ontvangen , door. welken zij ge» 
heiligd en der zonde zijn afgestorven. … Uit« 

drukkelijk bepaalt de Apostel hierbij de Chris- 
tenen, zKor. VI: 11. Nadat hij hun vs. ro. 
had gezegd, dat geene openbare zondaars ech- 

te leden van Gods Rijk kunnen heeten, noch in 

de 
ondeugden uit uwe gemeente, opdat gij u rein en zuie 

ver moogt houden, daar uwe Christelijke belijdenis u 

tot reinheid van zeden roept, Want ook ons Pascha 
C vs. 7) fs voor ons geslagt , namelijk Christus; het wa= 

re slagtoffer voor de zonde is voor ons aan het kruis 

gestorven , opdat gij u zonder toeleggen op een heilig 

leven. Zoo dan laat ons (vs. 8) feest houden , niet in 

den ouden zuurdeessem; noch in den zuurdeessen der 

kwaadheid en der boosheid , maar in de ongezuurde brode 

den der opregtheid en der waarheid, dat is, feat ons, 
gelijk her Paaschfeest met uitzuivering van alle zuüre’ 

deeg, met ongezuurde brooden moest worden gevierd, 
zoo ook met afstand van alle oude dwaling en on- 

„deugd, onze belijdenis door eenen opregten, deugde 

zamen wandel versieren, / 

L 3 
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de zaligheid deelen, wijst hij hun aan vs. 11, 

dat ook zij zulke zondaars waren geweest, doch 

dat zij door Gods Geest waren geheiligd; waar- 
uit voortvloeide, dae zij noch aan de twiscen 
en verongelijkingen, van welke hij in het be- 
gin van dit Hoofdst. had gesproken, noch aan 
andere vorige ondeugden zich op nieuw mog- 

ten schuldig maken. Even zoo dringt hij hen, 
zt Kor. VI: 19, om de hoererij te ontvlieden, 

daar hunne ligchamen tempelen waren van den 

Heiligen Geest, welke dus niet mogen onthei- 

ligd worden, maer zuiver behooren. te worden 
bewaard, Als geheiligden mogten. zij (2Kor. 
Vl: 14) geen ander jok aantrekken met de 
ongeloovigen. Zij mogten zich niet weder on- 

der de slavernij der zonden begeven; want er 
bestond een gedurige strijd tusschen goed en 

kwaad, even als tusschen het licht en de duis- 

ternis. Geene overeenstemming was er (vs. 
15) tusschen hetgeen van Christus kwam , en 

hetgeen een werk was van den Duivel (28); 

gee- 

(28) Wij lezen vs. 15: rie 3è ovuDówmors Kporü 
xpòg BeAfah , of (volgens sommige handschriften, met 

Griesbach) BeMízp: wat overeenstemming is er tus- 

schen Christus en Belial? Belial 3D kvopos, za 

plvopoe, doefug, beteekent eigenlijk een ondeugend, 

nietswaardig mensch, Deut, XIII: 13. Jud, XIX: 22. 

2 Sam, XVI: 7 en elders, Naderhand hebben de Joden 
met 
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geene de minste overeenkomst tusschen de wer- 

ken der geloovigen en der ongeloovigen, Chris- 

tenen moeten (vs. 16 —18 ) geheel aan God 
zijn toegewijd. Hij wil in hen als in zijne tem- 
pelen wonen , hen tot zijn volk en zijne kinde- 

ren aannemen, hun God en hun Vader zijn, 
doch eischt van hen eene geheele afscheiding 
van de boozen (29). Weshalve zij ( z Kor. 

VIT: 

met dezen naam den Duivel benoemd, gelijk ook enke- 

le handschriften hier BeAfzA door Satan vertalen, Zoo 
als Christus de Heer is der geloovigen, aan wien zij 

dus gehoorzaamheid schuldig zijn, zoo wordt de Dui. 

vel gezegd, heerschappij uit te oefenen over de onge. 

loovigen , zoodat er tusschen die beiden geene gemeen- 
schap bestaan kan. 

C29) Dat de Christenen zich als tempelen. moesten 
beschouwen, aan God geheiligd, bevestigt Paulus vs. 

16, door gezegden uit eene belofte, aan Israël-ge- 

daan, Lev, XXVI: 115 12e Jer. XXX: 22, Ez, XXXVII: 

28, welke hij hier hoofdzakelijk aanhaalt, ten bewijze, 
dat God, die onveranderlijk dezelfde is, wat Hij oud- 

tijds voor zijn volk geweest was, ook nog voor de 

Christenen zijn wilde. Vervolgens haalt hij nog een 

gezegde aan uit Jes. LIl: zr , hetwelk een bevel van 

heiliging der Priesters bevat, en leidt -daaruit af , dat 

Christenen, toegewijd aan den dienst van God, van-al- 

le Heidensche dwaling en zonde zich moesten onthou- 

den, met de belofte, dat God hen alsdan zou aanne- 

men. Hierbij past hij vs. 18 nog eene belofte op hen 
toe , welke mede, wat den zin betreft, uit het O, V. 

schijnt genomen; doch woordelijk aldaar nergens’ iste 

vinden, 

L 4 
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VI: 1 ) als begunstigd met Gods beloften, 

zich zelven moeten reinigen van alle besmere 

tingen van vleesch en geest „en hunne heilig- 
making voleindigen in de vreeze Gods. Voor« 

zeker eene allergepaste drangreden voor de Ko- 

rinthers, die aan zoo vele zandige begeerlijk- 
heden zich hadden overgegeven; maar ook eene 
allezins voldoende aansporing voor-alle Chris- 

tenen „ om ‚ uit hoofde van hunne toewijding 
aan God, door zijnen Geest, zich toe-te leg= 
gen op reinheid en zuiverheid: van zeden. 

Ten derde wilde de Apostcl in het bijzonder 
de Christenen aansporen en dringen tot eenen 
deugdzamen, Gode welgevalligen wandel , door 

de heerlijke vooruitzigten der hemelsche.geluke 
zaligheid , welke hun aanstaande. was, Na ecno 
bondige bevestiging van de leer der opstanding, 

Kor. XV, en van-de opstanding, welke Je- 

zus belijders, op grond. van. zijve opstanding, 

hebben te wachten , beschrijft. hij de heerlijk- 
heid , waarmede der geloovigen ligchamen_ na 

de opstanding zullen worden begiftigd, zoodat 

‘zij (vs. 54-57) eenmaal zullen. juichen in 
_huone overwinning. over dood en graf. Op dit 
vooruitzigt: nu vestigt de Apostel eene krachti- 
_ge vermaning tot eene overvloedige en volijve « 
rige, betrachting van het goede, Christenen 
moesten zich. (vs. 58) hierdoor gedrongen 
gevoelen , om standvastig te zijn in hunne be- 

lij- 
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lijdenis , en door niets tot afwijking van dezel- 
ve zich te laten bewegen , maar die te versie= 

ren met eene getrouwe vervulling van de raak; 
hun opgedragen. Als in de loopbaan moesten 
zij zoo loopen (1 Kor. IX: 24, 25), dat zij, 
door onthouding en zelfverloochening, den prijs 
mogten verkrijgen. Dit zoude toch niet te ver« 
geefs, -hun arbeid zou niet ijdel zijn in-den 

Heere, maar bekroond worden met eene heer« 

lijke onsterfelijkheid, En wie overvloediglijk 

zaaide (2 Kor. IX« 6), zou ook overvloedig- 
lijk maaijen, a Kor. V gebruikt Paulus dezelf= 

de drangredenen. Terwijl hij (vs. 1—g) on- 

der al de bezwaren dezes aardschen levens, van 

een volkomen geluk na den dood zich kon ver- 

zekerd houden, terwijl hij hoopte, alsdan in 

de naauwste gemeenschap met God en Jezus te 
zullen leven, kon hij, en kan geen Christen 
met hem, iets anders wenschen, dan, zoo lang 
hij hier verkeert, den Heere welbehagelijk te 

‘zijn. Des te meer moeten Christenen zich hier- 

toe gedrongen gevoelen, daar zij een algemeen 
en regtvaardig oordeel hebben te wachten, bij 

hetwelk aan een iegelijk, naar hetgeen hij ge- 
daan ‘heeft, zal worden vergolden, e Kor. Vs 
ro. Met zulke vooruitzigten moeten dan Chris- 
tenen , als hémelburgers, zich toeleggen op 
Be, en, met yermijding v. van al de 

ER _dwa- 
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dwalingen en verkeerdheden eener zondige we- 
reld, geoefend en gestemd worden tot al die 

deugden , welker betrachting eenmaal hunne 
gelukzaligheid in den hemel zal vergrooten. 

5. an 

Hulpmiddelen tot eene getrouwe ZENE 
betrachting. 

Als een voornaam hulpmiddel tot de regte 

beantwoording aan onze Christelijke verplig- 
tingen, beveelt Panlus het vertrouwen op Gods 
bescherming aan. 1 Kor. I: 9 wijst hij de Ko- 
rinthers op de trouw van God, die hen geroe- 

pen had tot de gemeenschap. van zijnen Zoon 

Jezus Christus, en die hen niet zou verlaten, 
Onder alle menschelijke verzoekingen mogten 
zij veilig staat maken op Gods bestendige zorg 

(1 Kor. X: 13), als die hen niet zou laten 

verzocht worden boven hunne krachten, en 

met de verzoeking ook uitkomst zou geven, 
opdat zij die mogten te boven komen. Nog 
eens prijst Paulus den Christenen het vertrou- 

wen op God aan als een hulpmiddel, om aan- 
gemoedigd te worden tot milddadigheid, a Kor. 

IX: 8. God is magtig, om in den ruimsten 
overvloed zijne genade aan hen te schenken. 

En 
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En deze is voor hen genoegzaam, om-over= 
vloedig te zijn in alle goede werken. Wat 
Christen moet niet, door zulk een vertrouwen 

op God gesterkt, naar eene ijverige en stand- 
vastige betrachting streven van alles, wat God 
heeft bevolen? 

Verder beschouwt de Apostel, als een krach - 
tig hulpmiddel tot het goede, de opmerkzaam- 
heid op voorbeelden van anderen(3o). 1 Kor. 
Xs: 14 (31) bepaalt hij de Christenen bij 

de 

(30) Voorbeelden helderen de omstandigheden op; 

in welke een voorschrift kan aangewend worden, en 

toonen ons, hoe dit moet geschieden, Zij scherpen 
het oordeel, en wekken tot naijver op, daar zij ons 

leeren, dat reeds anderen, in gelijke omstandigheden, 

hebben kunnen en willen handelen „ zooals het behoort. 

Geïijk het een voordeel is, wanneer leeraars, even 

als Paulus, hun onderwijs door gepaste voorbeelden 

weten op te helderen, zoo moeten ook Christenen 

zorgen, met zoodanige voorbeelden bekend te zijn, 

naar welke zij zich kunnen rigten, 

(31) Het begin van dit Hoofdstuk behelst eene 

waarschuwing tegen de afgoderij, uit het voorbeeld der 

Israëlicen, Paulus doet de Korinthers bedenken (vs, 1), 
dae de Israêliten, toen zij uit Egypte waren getrok- 

ken , allen onder de wolk , onder de leiding der wolk 

waren , die (Exod. XIII: er enz.) nu voorging , dan 
volgde, en dat zij allen door de zee zijn doorgegaan 

C Exod. XIV), terwijl God uiet de wolk donderen 
en bliksemen uitzond, waardoor de Egyptenaars were 

den 
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de geschiedenis der Israëliten ten tijde van Mo- - 
zes, en bij de voorregten, welke. God hun, 
had geschonken 5 vs. 5 bij het ongenoegen 
Gan en da straffen, die hen hadden getrof- - 

fen 

den verstoord en in de zee verzwolgen: Ook waren 
de Israêliten (vs. 2 ) allen in Mozes gedoopt, in de 
wolken in de zee, dat is, zij waren door het teeken 

der wolk, en door het wonder der zee, van Mozes 
goddelijke zending overtuigt geworden, en áan hem 

als het ware toegewijd, om hem als hunnen Leidsman 

te volgen. Voerts-hadden zij allem (vse 3,4) Wes, 
zelfde geestelijke spijs en- drank, dat is, eene spijs en 

drank voor den geest, gegeten en gedronken, Hiervan 

geeft de Apostel reden, vs, 4 : want zij dronken uit de 

geestelijke steenrots die volgde; en de steenrots was Chris= 

zus. Coor deze figuurlijke nitdrukkingen wijst Paulus, 

met zinspeling op Exod, XVI, XVII en Num, XX, de 

voorregten aan der Israêliten, Zij hadden nier slechts 

atten gedeeld in de leiding en bescherming van Mozes, 

wien. zij als Leidsman en Wetgever erkenden, „Maas 
ook Christus zelf. was reeds de Vervuller van bunne 

geestelijke behoeften geweest, Hij was voor, hen de 
watergevende rots, die volgen. zoude, dat is, de ware. 
bron van hun geluk. Verg. Joh. VIT: 37,38. Doch 
hunne voorregten hadden zij niet erkend, Zij hadden 

Christus, onder wiens goddelijk bestuur -zij verkeer- 

den, verzocht, vs. 9» en aan verschillende andere 

zonden hadden zij zich schuldig gemaakt, vs, 610, 

Ddl 

Daarom had God in de meesten van-hen geen behagen _ 
gehad, vs. 5 maar zij waren gevallen in de woestijn „ 

tot straf van hunne ongehoorzaamheid. 
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fen wegens hunne ongehoorzaamheid, Waar- 
op hj, vs. 7 — to de Christenen vermaant, 
om niet, gelijk de Israëliten, zich over te 
geven aan afgoderij „noch aan de hoererij „noch 
aan verzoeking van God, noch aan murmure- 
ring, opdat zij niet gelijke straffen over zich 

mogten halen, als-zij hebben ondervonden. 

Hierop zegt hij uitdrukkelijk, vs. 6, rr. re: 
al deze dingen zijn geschied, ons tot voor- 

beelden , tot onze waarschuwing, opdat wij 

geenen lust. tot het kwaad zouden hebben. 
Wie dus meent te staan, behoort wel toe te 

zien, dat hij niet valle (32). En hiermede 
was 

(32) In deze gulden spreuk beveele Paulus be-- 
dachtzaamheïd aan, en waarschuwt tegen het ijdel vere 

trouwen op eigene deugd en kracht, Uit hoofde van 

ons temperäment en andere oorzaken , komen wij som= 

tijds niet spoedig tot deze of gene zonde, Maar mime» 
mer kunnen wij steunen noch op ons verstand, noch 
op ons hart, Ons verstand staat voor gedurige dwalins > 

gen bloot; en door spitsvindigheden van hetzelve weet 

de mensch de beste grondbeginselen te ondermijnen, 

en slechte beginselen , díe zijne eigenliefde en begeer= 
lijkheid streelen, voor dezelve in de plaats te stellen, _ 
Ons gevoel kan zoo wel ten kwade, als ten goede”, 

worden gewijzigd, Van hier is de deugd een bestendi- 

ge strijd, en voor den strijder blijft deze de heilzaame 

ste regel: wie staat , zie toe, dat hij niet valle. 
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was voor de Korinthets ten naauwste verknocht 
eene behoorlijke waakzaamheid tegen de kwa- 
de voorbeelden, die onder hen heerschende 

waren. Zoo beveelt de Apostel hun; bij voor- 
beeld 1 Kor. V, dat zij de gemeenschap zou: 
den vermijden met hem; die in de gémeente - 
bloedschande had bedreven; om -de schadelije - 

ke gevolgen van het verkeer met den zoodani- 
ge voor de gemeente. Wilden zij voor de - 
zonde behoed worden, zij moesten zich dan 

vooral met openbare zondaren niet vermen- - 
gen, vs. Ir. 1Kor, XV: 33 waarschuwt 
Paulus de Christenen nog eens tegen kwade 
gezelschappen, als die de goede zeden beder- 
ven. Wij zien dus hieruit; dat wij, om in 

het goede bevestigd te worden, voor kwade 
voorbeelden ons moeten wachten. 

Voorts mogen wij, naar aanleiding van deze 
brieven } eene doelmatige viering van het Avond= - 
maal als een krachtig hulpmiddel beschouwer 
tot getrouwheid aan onze belijdenis, De Apos- 

tel spreekt van hetzelve, als eene wijze en 
liefderijke instelling van den Verlosser, op het 
einde van zijn leven door Hem verordend, om 

zijne belijders gedurig te herinneren aan de 

verzoening , welke Hij aan het kruis voor hen 
heeft aangebragt. Hij wil dus; dat zij, hier- 
aan gedenkende, in gemeenschap met Hem en 

ch 
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elkander zich zullen toeleggen op een regt 
Christelijk leven. Zie 1 Kor. XI: 23 — 26, 

X: 16, 17, Was nu de ongeregelde vicriag 
van deze plegtigheid te Korinthe oorzaak , dat 

de Korinthers verachterden în het goede, en 
Gods straffen zich waardig maakten, vs. 17—22, 
27» 29, 305 Paulus . beschouwt daarentegen 

eene nadenkende en eenstemmige gedachtenis- 

viering van den dood des Heeren, voor de 
Christenen als het middel, om, aan hunne roe- 

ping getrouw, Gods goedkeuring weg te dra- 
gen, Weshalve zij, door eene gedurige zelf 
beproeving, naar dat doel moeten streven, vs. 

28, 3134 

Met het vertrouwen op Gods bescherming 
en eene behoorlijke opmerkzaamheid op de 

voorbeelden van anderen, kan dan eene docl. 

matige Avondmaals-viering, naar de leer des 
Apostels in deze brieven, het best voor het 

kwaad ons behoeden, en het meest ons op= 
wekken tot een deugdzaam leven, En vermits 
Paulus overal in deze brieven den Heiligez 
Geest voorstelt als den werkmeester van alle 

goed, door God aan Christenen geschonken 

tot hunne heiligmaking, zoo volgt hieruit van 

zelve, dat het gebed om dien Geest, met op- 
merk= 
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merkzaamheid en waakzaamheid wije moet 
verëenigd zijn. 

ZINsSPREUKt 

Al de schrift is van God 
ingegeven, en is nuttig tot 
leering , tot wederlegging : 
tot verbetering. 

a Tim. HI: 16. 
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